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TÁM QUY LUẬT CỦA VIỆN PHIÊN DỊCH KINH ĐIỂN 

01. Dịch giả phải thóat mình ra khỏi động cơ tự truy cầu danh lợi. 

02. Dịch giả phải tu thân dưỡng tánh, dứt bỏ thói cao ngạo. 

03. Dịch giả phải tự chế, không được tự khen ngợi nhưng lại chê bai kẻ khác. 

04. Dịch giả không được tự cho mình là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp 

kẻ khác bằng cách tìm lỗi lầm nơi tác phẩm của họ. 

05. Dịch giả phải lấy tâm Phật làm tâm mình. 

06. Dịch giả phải dùng trạch-pháp-nhãn để phán xét đâu là chân lý. 

07. Dịch giả phải cung kính cầu thỉnh Cao tăng, Đại đức ở mười phương 

chứng minh cho bản dịch. 

08. Dịch giả phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa nhà Phật bằng cách in Kinh, 

Luật, Luận một khi phần phiên dịch của mình được chứng minh là đúng. 
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QUYỂN 06 -  PHẦN CHÁNH VĂN VÀ GIẢNG GIẢI NHĨ CĂN 

Quán Thế Âm Bồ-tát 

Kinh văn: 

Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 

dưới chân Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: 

Giảng giải: 

Phần trước, Bồ-tát Đại Thế Chí đã trình bày cách thức tu tập pháp môn niệm 

Phật. Đó là phương pháp rất thích hợp cho mọi người trong thời đại ngày nay. 

Phương pháp ấy rất có hiệu quả. Sao vậy? Trong kinh dạy chúng ta rằng vào 

thời mạt pháp, trong một triệu người tu tập, thậm chí chưa có được một người 

ngộ đạo. Nhiều người tu tập nhưng ít có người được chứng ngộ. Thế thì 

chúng ta phải làm sao? Đừng bận tâm. Kinh có dạy rằng, “Chỉ nhờ vào pháp 

môn niệm Phật,  mà mọi chúng sinh đều được độ thóat.” Phương pháp niệm 

Phật rất dễ thực hành. Bằng cách thực hành niệm Phật, chúng ta sẽ được thóat 

khỏi ba cõi theo chiều ngang, và đới nghiệp vãng sanh.  

Thế nào là nghĩa thóat khỏi ba cõi theo chiều ngang? Cũng giống như loài côn 

trùng sống trong ống tre, nếu nó đục xuyên theo chiều dọc thân tre, nó phải đi 

qua các lóng mắt, phải mất thời gian rất lâu. Thay vì vậy, nếu loại côn trùng 

ấy biết cách gặm một lỗ ở bên thân tre, thì nó sẽ ra khỏi được ống tre một 

cách rất dễ dàng. Người niệm Phật cũng giống như loài côn trùng thóat ra 

khỏi ống từ bên thân cây tre; họ thóat ra khỏi ba cõi theo chiều ngang–đúng 

với tầm mức của họ. “Đới nghiệp vãng sanh,” nghiệp mà mọi người đang 

mang là nghiệp của đời trước, không phải của đời nầy–đó là nghiệp đã tạo, 

không phải là nghiệp mới. Điều nầy có nghĩa là trước khi quý vị biết được 

phương pháp niệm Phật, quý vị đã tạo ra các nghiệp chướng. Quý vị có thể 

mang các nghiệp ấy theo khi mình vãng sanh sang cõi Tịnh độ. Nhưng quý vị 

không được tiếp tục tạo nghiệp ác một khi quý vị đã biết niệm Phật, vì quý vị 

không thể mang nghiệp ác ấy theo được. Một khi quý vị đã biết niệm Phật, thì 

quý vị nên thay đổi cách sống. Đừng cố tạo nên các nghiệp xấu. Nếu làm như 

vậy, quý vị sẽ chất chồng ác nghiệp, gia trọng thêm chướng ngại. Đó gọi là 

“biết rõ mà cố phạm–minh tri cố phạm,” trong trường hợp đó, nghiệp chướng 

tăng gấp ba. Quý vị có thể mang nghiệp cũ để vãng sanh, nhưng nay quý vị đã 

hiểu được Phật pháp, quý vị không thể nói rằng, “Ồ! Mình có thể niệm Phật, 

mặt kia mình có thể tạo nghiệp ác, vì trong tương lai mình có thể mang 

nghiệp đã tạo sang cõi Cực lạc với mình.” 
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Thật là sai lầm! Không những quý vị không thể nào mang nghiệp của mình đi, 

mà còn không thể nào vãng sanh về đó, vì quý vị sẽ bị chướng ngại bởi 

nghiệp của mình. Chúng ta là những người đã tin vào Đức Phật, phải nên thận 

trọng, đừng tạo thêm nghiệp chướng một khi chúng ta đã biết niệm Phật. 

Chương Đại Thế Chí niệm Phật viên thông nầy vô cùng quan trọng. Mọi 

người nên biết phương pháp niệm Phật chủ yếu là gì. 

Tại sao chúng ta phải nên niệm Phật? Vì chúng ta có nhân duyên rất lớn với 

Đức Phật A-di-đà. 

Đức Phật A-di-đà đã thành Phật cách đây 10 kiếp. Trước đó, ngài có pháp 

danh là Pháp Tạng tỷ-khưu. Lúc ấy, ngài phát 48 lời nguyện. Trong lời 

nguyện thứ 13 và 14, ngài phát nguyện: “Nếu có chúng sinh nào trong khắp 

mười phương niệm danh hiệu của tôi mà không thành Phật, tôi nguyện sẽ 

không thành chánh giác.” Nói cách khác, nếu có chúng sinh nào niệm danh 

hiệu ngài mà không được thành Phật, thì ngài nguyện sẽ không thành Phật. 

Và do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, mọi người ai niệm danh hiệu của 

ngài thì đều được vãng sanh vào thế giới Cực lạc. 

Pháp môn Tịnh độ là một trong năm tông phái của đạo Phật Trung Hoa. 

Thiền tông (dhyāna). 

Giáo tông. 

Luật tông. 

Mật tông. 

Tịnh độ tông. 

Tịnh độ tông sẽ là tông phái còn tồn tại sau cùng. Trong thế giới nầy, vào thời 

mạt pháp, Kinh Thủ-lăng-nghiêm sẽ bị biến mất trước tiên. Sau đó, các kinh 

khác cũng sẽ lần lượt bị biến mất, chỉ có kinh A-di-đà còn lại. Khi Kinh A-di-

đà còn lưu lại trên thế gian, kinh sẽ độ thóat cho rất nhiều người. Sau hơn 

1000 năm nữa, Kinh A-di-đà cũng bị biến mất hẳn. 

“Thời mạt pháp” đơn giản có nghĩa là chánh pháp hoàn toàn biến mất hẳn. 

Một khi Kinh A-di-đà đã biến mất, chỉ còn lưu lại câu “Nam-mô A-di-đ

à Phật.” Câu nói phi thường này cũng sẽ độ thóat cho rất nhiều người; thế 

nhưng, sau 1000 năm nữa, nó cũng sẽ biến mất. Những gì còn lại chỉ là danh 
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hiệu “A-di-đà Phật,”  danh hiệu nầy cũng sẽ tồn tại trên thế gian một trăm 

năm nữa rồi cũng biến mất. Đến lúc đó, sẽ không còn Phật pháp lưu hành trên 

thế gian nữa. Trong khi chúng ta vẫn còn ở trước thời mạt pháp, chúng ta nên 

tu tập và giữ gìn những sự việc ở trong thời Chánh pháp. Đó gọi là “Thỉnh 

Phật chuyển pháp luân.” Trong thời mạt pháp, chúng ta không nên sợ một khó 

khăn gian khổ nào. Tôi không ngại khó khăn khi giảng pháp cho quý vị, và 

quý vị không nên sợ cực khổ khi đến nghe kinh. Hãy phấn chấn tinh thần lên! 

Đừng nói rằng mình mệt và phải đi nghỉ. Hãy quên chính mình vì đạo pháp. 

Hãy suy gẫm xem Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sống trong núi Tuyết suốt 

sáu năm để tìm đạo như thế nào. Chúng ta không vào trong núi sống sáu năm, 

nhưng việc nhỏ nhất chúng ta có thể làm là tìm hiểu về đạo Phật. Hãy xem 

Phật pháp như là lương thực mà quý vị cần có để ăn vậy. “Nếu ta không đi 

nghe giảng kinh, cũng giống như vài ngày tới mình không có gì để ăn vậy.” 

Quý vị nên có suy nghĩ như vậy. “Ta phải đi nghe pháp. Ta chắc chắn phải 

tìm cách để hiểu đạo một cách chân xác.” Quý vị đi đâu để có được sự hiểu 

biết chân chính về Phật pháp? Quý vị phải thường nghe giảng kinh. Không 

nghe giảng kinh, quý vị không thể nào khai mở trí huệ. Đây là điều đặc biệt 

đúng đối với Kinh Thủ-lăng-nghiêm, vì đây chính là kinh khai mở trí huệ cho 

chúng sinh. Hãy lấy ví dụ như chương nói về pháp tu viên thông này do hai 

mươi lăm bậc thánh giảng giải. Có vị đã thành tựu đạo nghiệp của mình bằng 

pháp Hỏa quang tam-muội. Có vị đạt được viên thông nhờ vào Phong đại, có 

vị nhờ vào Không đại. Có vị tu tập từ nhãn căn của họ và được thành tựu, và 

có vị tu tập từ nhĩ căn. Mỗi thứ trong sáu căn đều được các vị này hoặc vị 

khác dùng để tu tập. Mỗi phạm trù trong 18 giới đều được mỗi vị thể nhập và 

tu chứng. Nghe những đạo lý nầy, quý vị nên áp dụng vào cho chính mình. 

 Quý vị sẽ hỏi, “Con nên tu tập theo căn nào? ” Đừng nôn nóng. Chính nhĩ 

căn mà Bồ-tát Quán Thế Âm đã dùng để tu tập là tốt nhất đối với quý vị. Bồ-

tát Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn công phu tu tập từ nhĩ căn, và ngài 

A-nan sẽ theo Bồ-tát Quán Thế Âm để tu tập pháp môn nầy. Chư Phật và Bồ-

tát trong đời trước đã truyền lại cho chúng ta một pháp môn vi diệu,  chúng ta 

nên theo pháp tu từ nhĩ căn để đạt được viên thông. Đây là phương pháp dễ 

nhất. 

Lúc bấy giờ Bồ-tát Quán Thế Âm liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát dưới 

chân Đức Phật, rồi bạch Phật rằng: 

“Quán” có nghĩa là tư duy, quán chiếu. 

Dùng năng lực trí huệ quán sát, hành giả quán chiếu thế giới khách quan. 

Với năng lực trí huệ, hành giả quán sát cảnh giới đang được quán chiếu. Năng 

lực quán chiếu của trí huệ vốn có sẵn trong tự tánh của Bồ-tát Quán Thế Âm. 
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Thế giới khách quan được quán sát đó là những âm thanh phát ra từ mọi 

chúng sinh. Quý vị nên quán sát tiếng kêu của khổ đau, tiếng reo của hạnh 

phúc, âm thanh của điều  chẳng khổ chẳng vui, âm thanh của cái thiện, âm 

thanh của cái ác, âm thanh của chân thực, âm thanh của hư vọng–nên quán 

chiếu tất cả mọi thứ âm thanh. 

“Thế” là thế gian, trong ý nghĩa về thời gian–quá khứ, hiện tại, tương lai. 

Quán chiếu nhân và quả trong quá khứ của chúng sinh. Quán chiếu nghiệp mà 

chúng sinh đang tạo bây giờ. Quán chiếu quả báo mà chúng sinh sẽ chịu trong 

tương lai. “Tai sao người kia phải khổ đau nhiều vậy?” Quý vị suy gẫm, và 

rồi nhận ra rằng: “Ồ! Trong đời trước, anh ta không hiếu thảo với cha mẹ và 

nói chung là không tốt với mọi người. Đó là lý do tại sao đời nầy quả báo của 

anh ta là đau khổ.” 

Âm: Quán sát mọi âm thanh. 

“Bồ-tát” có nghĩa là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh–giác hữu tình.” Còn 

có nghĩa là “chúng sinh có đạo tâm rộng lớn–chúng sinh đại đạo tâm.” Bồ-tát 

còn được gọi là ‘chúng sinh đã giác ngộ–hữu tình giác’, đó là chỉ cho tự giác. 

Khi chúng ta nói rằng Bồ-tát là “người giác ngộ cho mọi chúng sinh–giác hữu 

tình,” là chỉ cho giác tha. Gom hai nghĩa nầy lại, Bồ-tát là chúng sinh đã giác 

ngộ và muốn giúp cho mọi chúng sinh đều được giác ngộ. 

 Những việc Bồ-tát làm là tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác, 

làm lợi lạc cho chính mình và lợi lạc cho người khác. 

Quý vị là những người đang tu học Phật pháp, phải nên nhớ kỹ ý nghĩa về Bồ-

tát. Đừng để như trường hợp có người chủ trì một hội nghị về “Tăng-già Hoà 

hợp,” nhưng khi có người hỏi “Tăng-già” là gì thì chỉ biết im lặng. Thật là 

không thể tưởng tượng được! 

 Kinh văn: 

Bạch Đức Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lúc ấy có 

Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Con phát tâm 

bồ-đề từ Đức Phật đó. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà thể 

nhập chánh định. 

Giảng giải: 

Bồ-tát Quán Thế Âm bạch cùng Đức Phật Thích-ca Mâu-ni rằng: Bạch Đức 

Thế tôn, con nhớ vào hằng hà kiếp từ thời quá khứ, lùi lại một khoảng thời 

gian rất dài–rất nhiều kiếp không thể tính đếm được như số cát trong sông 

Hằng, lúc ấy có Đức Phật xuất hiện trên đời, danh hiệu là Quán Thế Âm. Đây 
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là Quán Thế Âm của thời quá khứ. Đó là Quán Thế Âm Như Lai, cũng đã tu 

tập viên thông nhờ vào nhĩ căn. Con phát tâm bồ-đề từ Đức Phật đó. Con phát 

tâm tu tập chứng đạo giải thóat. Ngài dạy con từ nghe, quán chiếu, tu tập mà 

thể nhập chánh định. Đức Phật Quán Thế Âm thời quá khứ dạy Bồ-tát Quán 

Thế Âm tiến trình văn tư tu. Đó là từ văn huệ, tư huệ và tu huệ mà thể nhập 

chánh định. “Tư” ở đây không có nghĩa là dùng sự suy nghĩ của thức thứ sáu. 

Đúng hơn, nó có nghĩa là dùng công phu toạ thiền mà tu tập. 

Kinh văn: 

Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn 

trạng thái sở văn nữa, tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng thái động 

tịnh rõ ràng chẳng còn sanh. Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng 

năng văn, sở văn đều hết sạch. Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch 

năng văn, sở văn, đạt đến năng giác sở giác đều vắng lặng. Không giác 

viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch diệt. 

Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 

Giảng giải: 

Ban đầu, con ở trong tánh nghe, vào được dòng viên thông thì không còn 

trạng thái sở văn nữa. 

Với văn huệ, hành giả nghe cái bên trong, chứ không nghe cái bên ngoài. 

Không theo thanh trần có nghĩa là không truy đuổi theo chúng. Trước đây, 

kinh văn đã nói không đuổi theo sáu căn và không bị sai sử bởi chúng. Điều 

nầy được gọi là: 

Phản văn văn tự tánh– Quay tánh nghe vào bên trong để nhận ra tự tánh của 

mình. 

Quay tánh nghe vào bên trong có nghĩa là không nghe âm thanh bên ngoài, 

mà thay vì vâỵ, quay trở lại, hướng vào bên trong, để nghe tự tánh của mình. 

Có nghĩa là, 

Nhiếp vào trong thân tâm của mình. 

‘Văn trung–trong tánh nghe.’ Nên đặc biệt chú ý hai chữ nầy, chẳng phải là 

trong nhục nhãn, chẳng phải là trong nhĩ thức, chẳng phải là trong ý thức..., 

mà chính là trong tánh nghe không sanh không diệt, cũng chính là tánh Như 

Lai tạng. 

 Hồi quang phản chiếu–Xoay ánh sáng trở lại và chiếu vào bên trong.   
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Có nghĩa là không tìm cầu bên ngoài. 

Kinh văn đoạn nầy nói rằng Bồ-tát Quán Thế Âm “nhập vào dòng,” có nghĩa 

là ngài xoay tánh nghe vào bên trong để nghe tự tự tánh. 

 Nhập thánh nhân chi pháp tánh lưu–Nhập vào dòng pháp tánh của bậc thánh. 

 Ngài đã “Nhập lưu vong sở,” – có nghĩa là mọi bụi trần, sáu trần được nhận 

biết sáu căn–đều đã dứt sạch. 

Có nghĩa là ngài đã thể nhập vào dòng chiếu diệu của tự tánh, không còn 

hướng ra bên ngoài để truy cầu, tâm đã sáng suốt thời thường an trú ở bên 

trong, nếu ở ngoài dòng là còn ràng buộc với duyên ngoại trần. Nếu phan 

duyên với thanh trần bên ngoài, tức là dính mắc với luân hồi sinh tử. Khi quên 

hết các thanh trần từ bên ngoài, thì không còn tướng động, tức là đã mở ra 

được nút buộc thứ nhất của trần cảnh diêu động, nên gọi là “Nhập lưu vong 

sở.” Vong tức là giải thóat, Sở tức là thanh trần. 

 Tướng sở nhập cũng vắng lặng, hai trạng  thái động tịnh rõ ràng chẳng còn 

sanh.   

Cội nguồn của sáu căn và sáu trần cũng đều dừng bặt. Điều nầy rất gay go. Ở 

đây Bồ-tát Quán Thế Âm đã nhập vào dòng tự tánh của ngài. Khi đạt đến cực 

điểm cảnh giới  tịch lặng, thì tướng động và tĩnh cũng vắng bặt. Do cảnh tịnh 

chính là khu vực của sắc ấm, nên không được trụ vào cảnh tịnh. Khi đến được 

hai cảnh động tĩnh đều chẳng sanh, thì mới đến được cái gọi là sở nhập vắng 

lặng. Lúc đó, tức là đã mở ra được nút buộc thứ hai của cái tịnh. Thanh trần 

hoàn toàn vắng bặt, hai tướng động tĩnh rõ ràng chẳng còn sanh trở lại nữa. 

Tức là đã phá trừ được sắc ấm. 

Tình trạng như vậy tăng dần, các tướng năng văn, sở văn đều hết sạch. 

Các kết buộc do nơi các căn đã được mở, tiến tu dần dần, tăng cường thêm 

định lực, thế nên các căn năng văn tuỳ theo chỗ sở văn đều dứt sạch, cũng 

chẳng còn năng thọ và sở thọ. Tức là đã mở ra được nút buộc thứ ba của các 

căn, đồng thời cũng phá luôn được năm thức trước của thọ ấm. 

Cũng không dừng trụ trong chỗ hết sạch năng văn sở văn, đạt đến năng giác 

sở giác đều vắng lặng. 

Cái năng văn và sở văn đều đã tiêu sạch, còn lại tri giác, còn lại ngã tướng, 

cho nên cần phải tiếp tục tiến tu, cho đến chỗ ‘ưng vô sở trú nhi sinh kỳ 

tâm,’ đạt đến chỗ biết mà chẳng biết, giác mà không giác, đến khi mà giác và 

sở giác đều không thì mới mở được gút thứ tư về cái biết. Đến lúc năng giác 
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và sở giác đều không còn, mới gọi là hoàn toàn không chấp trước, tức là phá 

trừ được ý thức thứ sáu tưởng ấm. 

 Không giác viên mãn tột bậc, thì các tướng năng không và sở không đều tịch 

diệt. 

Cái năng giác và sở giác đều đã không, cần phải tiến tu, tham cứu cái không 

ấy nương vào đâu mà có, đến chỗ tánh không của cái biết (không giác–

emptiness of awareness) rốt ráo viên mãn thì năng không và sở không đều 

tiêu trừ sạch. Tâm có khả năng tạo tác bị tiêu trừ, và cảnh giới do tâm ấy làm 

cho trở thành không cũng tiêu trừ luôn, đến mức cũng chẳng còn cái không. 

Vì hễ còn cái không, thì mình vẫn còn chấp trước vào tánh không. Và bây giờ 

đối với Bồ-tát Quán Thế Âm, ngay cả tánh không cũng chẳng còn, tức là mở 

được gút thứ năm của không giác, lúc nầy đồng thời phá trừ luôn thức thứ bảy 

hành ấm. 

Sinh diệt đã diệt, thì bản tính tịch diệt hiện tiền. 

Cái năng không và sở không đều tịch diệt, vẫn còn ý niệm ‘diệt,’ mà còn diệt 

tức còn sinh, nên cần phải tiến tu tiếp tục, cho đến khi tướng sinh và tướng 

diệt đều trừ sạch, mới có thể mở được nút thứ sáu về ý niệm ‘diệt.’ Đồng thời 

phá trừ luôn được thức thứ tám, a-lại-da thức của thức ấm. 

Hai chữ ‘sinh diệt,’ vốn là chỉ cho các nút buộc, do động hết thì sanh tịnh 

sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh, 

sáu nút buộc nầy chính là pháp sanh diệt. Tướng diệt rất khó mở, cần phải tiêu 

trừ toàn bộ tướng diệt thì mới có thể đạt đến chỗ không sanh không diệt, mới 

có thể chính mình thấy được bản lai diện mục. Nay sáu nút buộc đã được mở, 

ngũ ấm đã được phá trừ hoàn toàn, vọng đã hết sạch rồi thì toàn chân hiển 

bày, tức là sinh diệt đã diệt rồi, thì tịch diệt hiện tiền, chứng đắc rốt ráo viên 

thông. 

 Kinh văn: 

Bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và xuất thế gian, khắp mười 

phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày, và con đạt được hai cảnh 

giới thù thắng. 

Giảng giải: 

 Khi cảnh giới tịch diệt đã hiện tiền, bỗng nhiên con vượt ra ngoài thế gian và 

xuất thế gian. Điều nầy chỉ cho cõi giới của hữu tình và khí thế gian. Khắp 

mười phương một thể sáng suốt viên mãn hiển bày. Bồ-tát Quán Thế Âm thể 
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nhập làm một với thế giới mười phương không ngăn ngại. Và con đạt được 

hai cảnh giới thù thắng. 

 Kinh văn: 

Một là, trên hợp với bổn diệu giác tâm của mười phương chư Phật. Con 

đạt được từ lực đồng như của chư Phật Như Lai. 

Giảng giải: 

Tâm từ của Bồ-tát Quán Thế Âm hoàn toàn đồng như tâm từ của chư Phật. 

 Kinh văn: 

Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. 

Cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. 

Giảng giải: 

Hai là, dưới hợp với tất cả chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương. 

Chúng sinh trong lục đạo khắp mười phương là gì? Hãy nhìn khía cạnh đơn 

giản là con người, mắt tai mũi lưỡi thân ý, là chúng sinh trong sáu đường. 

Chúng là sự luân hồi sinh tử trong sáu đường, như là sắc thanh hương vị xúc 

và pháp, đây cũng là sự luân hồi trong sáu đường. Đó là lục đạo của chúng 

sinh trong tự tánh của mình. Có sự liên hệ nhau giữa sáu đường bên trong và 

sáu đường bên ngoài. Sáu đường bên ngoài là cõi của chư thiên, a-tu-la, 

người, súc sanh, quỷ đói và địa ngục. Cõi giới a-tu-la bao gồm cả những 

chúng sinh nào thích đấu tranh. A-tu-la là những chúng sinh đem cái tính 

thích gây sự của mình tham gia một cách hữu ích trong quân đội và bảo vệ đất 

nước mình. A-tu-la là những người dùng cái tính thích gây sự theo chiều 

hướng xấu và dẫn đến những việc như trộm cướp và găng-tơ. A-tu-la có thể 

sống ở cõi trời, cõi người, trong loài súc sanh, hoặc là ma quỷ. Có khi a-tu-la 

gồm cả trong ba cõi thiện, đó là chư thiên, a-tu-la và cõi người. Có khi được 

xếp vào bốn ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và a-tu-la. Khi xếp a-tu-

la vào cùng với cõi trời, người, a-tu-la, súc sanh, quỷ đói, và địa ngục–là xếp 

theo vòng luân hồi sinh tử trong lục đạo. 

 Cảnh giới chư Phật ở trên Bồ-tát Quán Thế Âm, nên Bồ-tát nói, “Con ở trên 

hợp với tâm từ của chư Phật.” Chúng sinh trong lục đạo là ở cảnh giới thấp 

hơn Bồ-tát Quán Thế Âm, thế nên Bồ-tát nói, “Con ở dưới hợp với chúng sinh 

trong sáu đường.” “Chúng sinh” được định nghĩa là những loài sanh ra từ 

nhiều nhân duyên. Có nhiều yếu tố liên quan đến sự sinh ra của một chúng 
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sinh. Bồ-tát nói tiếp: Con có cùng với chúng sinh đồng một bi ngưỡng. Các 

chúng sinh đều khát ngưỡng lòng thương xót của chư Phật và Bồ-tát. 

 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nên con được 

ngài truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu kim cang tam-muội, được 

cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân con thành 

tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, do con cúng dường đức Quán Âm Như Lai, nên con được ngài 

truyền thọ Như huyễn văn huân văn tu Kim cang tam-muội. Nói như huyễn là 

vì tu mà không tu, không tu mà tu. Có nghĩa là hành giả luôn luôn biết được 

những gì đang xảy ra trong mọi thời và không bao giờ quên. Thế nhưng, dù 

không quên, nhưng hành giả cũng không thực sự nhớ chúng. Chẳng nhớ nghĩ 

về chúng, tuy nhiên, cũng không quên chúng. 

Văn huân có nghĩa là hằng ngày, Bồ-tát thường tu tập pháp môn Phản văn văn 

tự tánh cho đến khi thấm nhuần công phu nầy. Đây là pháp Kim cang tam-

muội. Khi hành giả phát huy định lực nầy, sẽ được thành tựu Kim cang tam-

muội. 

 Nhờ con được cùng chư Phật Như Lai có đồng một từ lực. Khiến cho thân 

con thành tựu ba mươi hai ứng thân, có thể đến đi khắp mọi quốc độ. Con có 

được từ lực đồng như chư Phật, khiến cho con có được ba mươi hai ứng thân. 

Nên con có thể đi đến khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sinh. 

 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, nếu có Bồ-tát nhập tam-ma-điạ, tiến tu pháp vô lậu, đã 

được thắng giải và thể hiện viên thông, con sẽ hiện thành thân Phật 

thuyết pháp cho các vị nghe, khiến cho các vị Bồ-tát ấy được giải thóat. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, nếu có Bồ-tát nhập tam-ma-điạ, tiến tu pháp vô lậu, các ngài đã 

đạt được chánh định (samadhi) và nuốn tiếp tục công phu để đạt đến cảnh giới 

chân thực vô trụ xứ niết-bàn. Các ngài là những vị đã đạt được thắng giải và 

thể hiện viên thông. Trí huệ của các ngài rất vi diệu, và đã hiển bày được lục 

căn viên thông. Con sẽ hiện thành thân Phật thuyết pháp cho các vị nghe, 

khiến cho các vị Bồ-tát ấy được giải thóat. Khi con gặp những chúng sinh như 

vậy, con liền hiện thành thân Phật. Dù chính con chưa thành Phật, nhưng nhờ 
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năng lực từ bi của con đồng như chư Phật. Do từ lực nầy mà con hiện được 

thân Phật và nói pháp cho hàng Bồ-tát để giúp cho họ đạt đến giải thóat. 

 Kinh văn: 

Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng, đã được thắng diệu 

viên mãn, con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân Độc giác, thuyết pháp cho 

họ nghe, giúp cho họ được giải thóat. 

Giảng giải: 

Nếu có hàng hữu học tu pháp diệu minh vắng lặng. Hàng hữu học là chỉ cho 

những người chưa đạt quả vị thứ tư của A-la-hán. Là những vị đã được thắng 

diệu viên mãn, trí huệ họ rất thù thắng vi diệu và đã thể nhập được viên thông. 

“Con sẽ hiện ra trước các vị ấy thân Độc giác, thuyết pháp cho họ nghe, giúp 

cho họ được giải thóat. Đối với hàng chúng sinh nầy, con sẽ hiện ra bậc Độc 

giác,” có nghĩa là người thuộc hàng Nhị thừa đã chứng đạo khi Đức Phật chưa 

thị hiện trong đời. Họ tu tập pháp Mười hai nhân duyên và được giác ngộ. 

Vào mùa Xuân họ quán sát hoa đào trắng nở, 

Vào mùa Thu họ quán sát lá vàng rơi. 

Họ ngộ ra nguyên lý vận hành tự nhiên của sinh và diệt trong vô số hiện 

tượng thế gian. Đó là cách mà các vị Độc giác đã giác ngộ. Bồ-tát Quán Thế 

Âm sẽ xuất hiện như là một vị Độc giác để giảng pháp cho các vị ấy, giúp cho 

các vị ấy được giác ngộ. 

 Kinh văn: 

 Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các duyên đã đoạn 

mà phát ra thắng tính, và thắng tánh đã viên mãn. Con hiện ra trước 

người đó thân Duyên giác, thuyết pháp cho họ nghe khiến cho họ được 

giải thóat. 

Giảng giải: 

Nếu các hàng hữu học đoạn mười hai nhân duyên, do các duyên đã đoạn mà 

phát ra thắng tính. Lần nữa, ‘hữu học’ là chỉ cho sơ quả A-la-hán. 

Mười hai nhân duyên đã được giảng giải ở văn trước. Những điểm ấy rất quan 

trọng. 

1. Vô minh duyên hành; 
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2. Hành duyên thức; 

3. Thức duyên danh sắc; 

4. Danh sắc duyên lục nhập; 

5. Lục nhập duyên xúc; 

6. Xúc duyên thọ; 

7. Thọ duyên ái; 

8. Ái duyên thủ; 

9. Thủ duyên hữu; 

10. Hữu duyên sinh; 

11. Sinh duyên lão tử. 

Đây là lưu chuyển môn,  tức là chiều lưu chuyển. 

Khi vô minh diệt, hành diệt; 

Khi hành diệt, thức diệt; 

Khi thức diệt, danh sắc diệt; 

Khi dánh sắc diệt, lục nhập diệt; 

Khi lục nhập diệt, xúc diệt; 

Khi xúc diệt, thọ diệt; 

Khi thọ diệt, ái diệt; 

Khi ái diệt, thủ diệt; 

Khi thủ diệt, hữu diệt; 

Khi hữu diệt, sinh diệt; 

Khi sinh diệt, lão tử diệt. 

Đây là chiều hoàn diệt (hoàn diệt môn). Người tu đạo A-la-hán trở nên rất rõ 

ràng về vô minh và mối liên hệ dẫn đến sự sinh khởi. Từ sinh đến tử, chúng 
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sinh  được sanh ra rồi lại chết xoay vần nhau. Chúng ta  chấm dứt vòng luân 

hồi sinh tử bằng cách trước hết dập tắt vô minh. Khi vô minh đã dứt sạch, các 

mối liên kết khác lần lượt tiêu tan. Khi họ đoạn trừ các duyên nầy, họ phát ra 

thắng tánh. “Họ trở thành những những người có thắng tánh đã viên mãn. Con 

(Bồ-tát Quán Thế Âm) hiện ra trước người đó thân Duyên giác, thuyết pháp 

cho họ nghe khiến cho họ được giải thóat. 

 Kinh văn: 

Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo đế, và 

thể nhập Diệt đế, thắng tính hiện bày viên mãn, con liền hiện ra thân 

Thanh văn trước người kia, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ 

được giải thóat. 

Giảng giải: 

Nếu có hàng hữu học đã đạt được tánh không của Tứ đế, tu Đạo đế, và thể 

nhập Diệt đế. Có thể đó là các hàng Thanh văn, A-la-hán, đã nhận ra được 

tánh không của Tứ diệu đế, đã tu tập Đạo đế và đã chứng được diệu lạc niết-

bàn. Các ngài đã đạt được thắng tính hiện bày viên mãn, họ đã thể hiện được 

trạng thái viên  thông. Con liền hiện ra thân Thanh văn trước người kia, thuyết 

pháp cho họ nghe để giúp cho họ được giải thóat. 

Tại sao Bồ-tát lại hiện thân Thanh văn? Vì làm như vậy các ngài mới thành 

giống như họ, và rất dễ thông cảm. Bồ-tát trở thành một người bạn tốt và có 

nhiều niềm tin lẫn nhau được thiết lập. Nếu mình không quan hệ với mọi 

người, dù bất luận mình nói điều gì, họ cũng sẽ không tin. Bồ-tát như thể yêu 

thích họ để giáo hóa họ. Thanh văn chứng đạo là nhờ nghe lời giảng của chư 

Phật. Họ là những người thuộc hàng Nhị thừa. 

 Kinh văn: 

 Nếu có chúng sinh, muốn tâm được tỏ ngộ, không phạm vào cảnh ngũ 

dục lạc thế gian, và muốn thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra trước 

người ấy thân Phạm vương, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được 

giải thóat. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh–những chúng sinh này không phải là Thanh văn, Duyên 

giác, chẳng phải là hàng Bồ-tát, họ là những chúng sinh phàm phu trong lục 

đạo. Họ là những chúng sinh mong muốn tâm được tỏ ngộ, họ muốn đạt được 

giác ngộ–hiểu biết chân thực. Họ là những người không phạm vào cảnh dục 

lạc thế gian. Họ tránh xa tham dục trong cõi thế gian phàm tình, vì họ muốn 
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thân được thanh tịnh. Con liền hiện ra trước người ấy thân Phạm vương, 

thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho họ được giải thóat. Con sẽ hiện ra như vị 

Đại Phạm thiên vương và giảng pháp cho họ nghe khiến cho họ được giải 

thóat. 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, thống lãnh các cõi trời, con liền 

hiện ra trước người nầy thân Đế thích, thuyết pháp cho họ nghe, giúp cho 

họ được thành tựu ước nguyện. 

 Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh muốn làm Thiên chủ, là chỉ cho Chúa trời của đạo Cơ-đốc 

(Christian God). Họ muốn thống lãnh các cõi trời. Họ muốn được cai trị các 

cõi trời. Con liền hiện ra trước người nầy thân Đế thích (Śakra), thuyết pháp 

cho họ nghe, giúp cho họ được thành tựu ước nguyện. Con liền hiện ra thân 

Đế-thích vì loại chúng sinh nầy. Đế-thích là vị Thiên chủ–Chúa trời. 

Quý vị có biết rằng Đức Mẹ của Thiên chúa giáo chính là Bồ-tát Quán Thế 

Âm chăng? Người theo đạo Thiên chúa giáo tin vào Đức Mẹ, vì họ muốn 

được tái sanh ở trên cõi trời. Thế nên Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thành nữ thần 

để giáo hóa họ, khiến cho họ được sinh ở cõi trời. Dĩ nhiên, từ cõi Trời họ sẽ 

đoạ lạc trở lại, nhưng dần dần họ sẽ lại tiến bộ. Tại sao Bồ-tát Quán Thế Âm 

thị hiện và thuyết pháp để giúp cho mọi người được sinh trên cõi trời? Mục 

đích tối hậu của ngài là khiến cho chúng sinh tin vào chư Phật. Nhưng vì lúc 

đó, ước nguyện của họ là được sanh lên cõi trời, nên ngài dạy cho họ cách 

thức thế nào để được sanh ở trên trời. Khi họ từ cõi Trời đoạ lạc trở lại lại, rốt 

cuộc họ sẽ tin vào chư Phật. Người phàm phu thấy rằng thời gian theo tiến 

trình nầy rất là dài lâu, nhưng thực ra trong Phật nhãn, đó chỉ là một khoảnh 

khắc, chỉ là chớp mắt. 

 Phương pháp nầy giống như cha mẹ muốn con mình thông thạo xuất sắc một 

nghề nhưng con mình lại không muốn học nghề đó. Cha mẹ phải chiều theo 

để cho con mình học ngành nào mà nó thích, nhưng sau vài cơ hội ban đầu 

thất bại, cuối cùng nó phải chuyển hướng, học ngành nghề mà cha mẹ đã đề 

nghị. Phương pháp Quán Thế Âm Bồ-tát giáo hóa chúng sinh là đáp ứng bất 

kỳ mọi ước nguyện của chúng sinh mong muốn. Nhưng mục đích tối hậu là 

ngài luôn luôn đưa chúng sinh đến chỗ thành tựu Phật quả. 

 Kinh văn: 
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Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, đi khắp mười phương, con hiện 

ra thân Tự tại thiên trước người đó, thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho 

họ được thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, họ muốn được tự tại để đi đến bất kỳ 

nơi đâu mà mình muốn. Con hiện ra thân Tự tai thiên trước người đó, thuyết 

pháp cho họ nghe, khiến cho họ được thành tựu ước nguyện. Chư thiên thuộc 

cõi trời Đại tự tại có thể đi đến bất cứ nơi đâu mà họ muốn 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư không, con hiện 

ra trước người đó thân Đại tự tại thiên, thuyết pháp cho họ nghe để giúp 

cho họ thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải: 

 Nếu có chúng sinh muốn có thân tự tại, phi hành giữa hư không. Họ muốn 

được tự tại, thân thể biến hóa như ý muốn. Họ muốn thân thể mình phi hành 

giữa hư không. Do họ có mong ước nầy, nên con sẽ tự nương vào từ lực của 

chư Phật để khiến cho họ hiện thân như ý muốn. Và con sẽ hiện ra trước họ 

thân của Đại Tự tại thiên và giảng pháp cho họ nghe, khiến cho họ thành tựu 

ước nguyện. Đại Tự tại thiên rất là tự chủ và đầy phúc lạc. Bồ-tát Quán Thế 

Âm hiện thân như vị nầy để giúp cho chúng sinh thành tựu ước nguyện của 

họ. 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước, con sẽ 

hiện ra trước người đó thân Thiên Đại tướng quân, thuyết pháp cho họ 

nghe để giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh muốn thống lĩnh quỷ thần, cứu giúp đất nước. Có một số 

người thích thống lĩnh quỷ thần. Họ làm việc nầy với ý nghĩa tinh thần yêu 

nước để cứu hộ và bảo vệ tổ quốc. Con sẽ hiện ra trước người đó thân Thiên 

Đại tướng quân, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành tựu ước 

nguyện. 

 Kinh văn: 
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Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh, con sẽ 

hiện ra trước người đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để 

giúp cho họ thành tựu ước nguyện. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh thích thống lĩnh thế giới, bảo hộ chúng sinh. Họ muốn cai 

quản thế giới để bảo hộ chúng sinh trong thế giới ấy, con sẽ hiện ra trước 

người đó thân Tứ thiên vương, thuyết pháp cho họ nghe để giúp cho họ thành 

tựu ước nguyện. Tứ thiên vương là: 

1. Trì quốc thiên (s: Dhṛtarāṣṭra 持國天) giám sát châu Purvavideha ở phía 

Đông; 

2. Quảng mục thiên (s: Virūpākṣa 廣目天) giám sát châu Aparagodaniya ở 

phía Tây ; 

3. Tăng Trưởng thiên (s: Virūḍhaka 増長天)giám sát châu Jambudvipa ở 

phương Nam. 

4. Đa văn thiên hoặc Tì-sa môn thiên vương (s: Vaiśravaṇa 多聞天) giám sát 

châu Uttarakuru ở phương Bắc. 

Đối với những ai muốn thống trị thế giới và bảo hộ chúng sinh, Bồ-tát Quán 

Thế Âm sẽ ứng hiện thấn của một trong Bốn vị Thiên vương nầy. 

 Kinh văn: 

 Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, sai khiến quỷ thần, con sẽ 

hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, nói pháp 

cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh muốn sanh ở thiên cung, ưa thich phước lạc ở cõi trời. Khi 

ở trong cõi trời, họ có thể sai khiến quỷ thần. Họ có thể ra lệnh quỷ thần làm 

một số việc cho họ. Họ hô triệu quỷ thần lại và giao việc cho chúng làm. 

Thực ra, khả năng ra lệnh cho quỷ thần rất là bình thường. Người ta thấy điều 

ấy lạ kỳ, nhưng thực ra không phải như vậy. Đối với những ai muốn sai sử 

quỷ thần, con sẽ hiện ra thân Thái tử con của Tứ thiên vương trước người kia, 

nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 
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Nếu có chúng sinh thích làm vua cõi người, con sẽ hiện ra thân Quốc 

vương trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có người thích thống lĩnh cõi nhân gian, con liền hiện ra trước người ấy 

thân của một vị Quốc vương để nói pháp cho họ nghe. 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời 

kính ngưỡng, con sẽ hiện ra thân Trưởng gỉa trước người kia, nói pháp 

cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh muốn làm chủ một gia đình thế tộc, được người đời kính 

ngưỡng. Họ thích giàu sang và thống nhiếp một họ tộc lớn. Họ muốn được 

mọi người trong đời kính trọng. Con sẽ hiện ra thân Trưởng gỉa trước người 

kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân một 

vị Trưởng giả giàu có trước vị ấy để nói pháp cho họ nghe. 

Người phải có mười đức hạnh mới có được danh hiệu Trưởng giả. Đó là: 

1. Tánh quý: Xuất thân từ gia đình đại quý tộc. 

2. Vị cao: Ở trong cương vị trưởng quan. 

3. Đại phú: Nhiều của cải, giàu có. 

4. Oai mãnh: Uy nghiêm dõng mãnh. 

5. Trí thâm: Trí huệ cao thâm. 

6. Niên kỳ: Tuổi cao đức trọng. 

7. Hạnh tịnh: Phẩm hạnh thanh cao, xứng đáng là bậc mô phạm. 

8. Lễ bị: Đãi người tiếp vật, đều có lễ nghi. 

9. Thượng tán: Trên được hàng quốc vương tán thán. 

10. Hạ quy: Dưới được lòng dân quy hướng.  

Kinh văn: 
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Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay, sống đời trong sạch, 

Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 

họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh thích đàm luận những lời hay. Có thể họ thích thi ca, hoặc 

thích những tác phẩm hay của các nhà văn nổi tiếng. Họ có thể đọc thuộc lòng 

nhiều thể loại nầy. Họ thích sống đời trong sạch. Nếu yêu cầu họ làm điều gì 

mà họ cho là không xứng với những việc ấy, họ sẽ không có việc gì để bận 

tâm vào đó. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ trước người kia, nói pháp cho họ nghe 

để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện ra thân Cư sĩ và nói pháp cho họ 

nghe.   

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp, con 

sẽ hiện ra thân Tể quan trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh thích việc trị nước, chỉ huy đoán định các bang ấp. Họ chế 

định những vấn đề trọng đại trong nước. Con sẽ hiện ra thân Tể quan trước 

người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Con sẽ hiện thân 

một vị Tể tướng hoặc quan Đại thần để nói pháp cho họ nghe. 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh thích môn số thuật, tự mình nhiếp tâm giữ thân, con 

sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 

họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh thích môn số thuật. Thích nghiên cứu số thuật, tức là thiên 

văn địa lý, âm dương ngũ hành. Thuật tức là Y bốc tinh tướng, chú thuỷ thư 

phù để điều dưỡng thân tâm, bảo hộ sinh mạng.  Số là chỉ cho việc dùng toán 

số để dự đoán trước. Thuật là chỉ cho những ma thuật và các kỹ xảo khác. Nó 

còn là các bùa chú của ngoại đạo. Chú Tiên Phạm thiên của ngoại đạo Ta-tì-

la mà mẹ của Ma-đăng-già sử dụng là một ví dụ của loại nầy. Những người 

nầy thích tự mình nhiếp tâm giữ thân. Họ hiểu được rằng nếu học được thần 

chú hoặc giáo pháp, thì thần chú và giáo pháp ấy có thể hộ trì được cho họ. 

Con sẽ hiện ra thân Bà-la-môn trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp 
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họ được thành tựu. Bà-la-môn là một tôn giáo ở Ấn Độ. Danh xưng đó có 

nghĩa là ‘có nguồn gốc từ sự thanh tịnh.’ và biểu trưng cho sự tu tập tịnh 

hạnh. Những người nầy có rất nhiều pháp thuật. Họ có thể tụng chú và có 

nhiều kỷ xảo ma thuật. Và vì vậy Bồ-tát Quán Thế Âm thường ứng hợp với 

mọi chúng sinh, ngài cũng hiện thân như một vị Bà-la-môn để nói pháp, thế 

nên những hạng người nầy có thể đạt được điều mình ước nguyện. 

 Kinh văn: 

Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ 

hiện ra thân tỷ-khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựu. 

Giảng giải: 

 Nếu có người thiện nam muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. Những 

người nầy nghiên cứu kinh điển và quyết định muốn sống đời xuất gia. Họ ra 

khỏi nhà nào? Ra khỏi ba loại nhà: 

I. Họ ra khỏi nhà thế tục. 

2. Họ ra khỏi nhà phiền não. 

3. Họ ra khỏi nhà tam giới. 

Nhà thế tục là gia đình mình. Nhà phiền não là có nghĩa là ở trong vô minh. 

Chúng ta phải thóat ra khỏi nhà vô minh. Tam giới, còn gọi là Tam hữu, chỉ 

cho sự sống trong các cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. Không phải đợi cho đến 

khi ra khỏi nhà Tam giới thì quý vị mới chứng được quý vị A-la-hán. 

Khi những người nầy xuất gia, họ thọ trì giới luật. Giới luật rất là quan trọng. 

Người giữ giới thì không thể nói dối và nói cường điệu. Thấp nhất là giữ gìn 

năm giới, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh dâm dục, 

không nói dối, và không dùng rượu và ma tuý. Giới luật ở đây, tất nhiên, 

không chỉ là giới thứ nhất. Những người nầy thọ trì năm giới, tám giới, 10 

giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ-tát, 250 giới của tỷ-khưu và 348 giới 

của tỷ-khưu ni. Họ giữ giới và không bao giờ huỷ phạm. Con sẽ hiện ra thân 

tỷ-khưu trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Tỷ-khưu có 3 nghĩa: 

1. Khất sĩ; 

2. Bố ma; 
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3. Phá ác. 

Hằng ngày, các tỷ-khưu mang bát đi khất thực. Họ không tự nấu thức ăn cho 

mình. Thế nên họ được gọi là Khất sĩ. Có ba đàn giới khi thọ nhận giới cụ túc. 

Khi đăng đàn thọ giới tỷ-khưu, vị Yết-ma (karmadana) sẽ hỏi:   

“Thầy có phải là bậc Đại trượng phu không? 

Giới tử trả lời: “ Thưa vâng, con là Đại trượng phu.” 

Vị Yết-ma hỏi tiếp: “Thầy đã phát tâm bồ-đề chưa?” 

Giới tử trả lời: “Thưa vâng, con đã phát tâm bồ-đề.” 

 Bố ma: Khi một người đã được truyền tụ giới tỷ-khưu, loài quỷ địa hành dạ-

xoa truyền tin nầy cho quỷ không hành dạ-xoa, tin ấy truyền đến quỷ phi hành 

dạ-xoa, cho đến khi truyền đến thiên ma trên cõi trời Lục dục. Họ loan tin: 

“Có một người trên thế gian vừa xuất gia và trở thành tỷ-khưu.” Điều nầy làm 

cho Ma vương kinh sợ, nó nói rằng, “Quyến thuộc của ta sẽ mất đi một người 

và quyến thuộc của Phật tăng thêm một người.” 

Phá ác: Vị tỷ-khưu phá trừ cái ác nào? Cái ác của phiền não. Không biết rõ tại 

sao con người mọi thời đều dấy khởi phiền não. Khi họ khởi phiền não, họ 

đánh mất mọi tài năng ngoại trừ khả năng chuyển sang xấu ác. Chẳng hạn, 

một người ăn trường trai có thể muốn bỏ cuộc, và đầu tiên là anh ta quyết 

định chấm dứt việc dùng thức ăn thanh tịnh. Anh ta quyết định: “Ta sẽ ăn 

thịt.” Khi phiền não đã sinh khởi, họ quên tất cả mọi điều ngoại trừ tìm cách 

làm thế nào để tạo ác nghiệp. Hoặc là, giả sử có người đã bỏ hút thuốc trong 

một thời gian dài. Khi anh ta bỏ cuộc, việc đầu tiên anh ta làm là vớ lấy điếu 

thuốc. Và chẳng bao lâu anh ta sẽ trở lại với heroin, thuốc phiện, và tất cả các 

thứ thuốc trong một hơi hít vào! Anh ta hút vào và thở phù ra như một cơn 

bão. Anh ta hít vô và thở ra rất nhanh như thể mình đã hóa thành vị tiên bất tử 

có thể thở ra mây và phun ra sương mù. Một người nghiện rượu thề rằng anh 

ta sẽ không bao giờ đụng đến một giọt. Nhưng khi anh ta nổi giận điều gì đó, 

anh ta đi mua một chai rồi uống để vơi đi nỗi sầu. Ai đoán được rằng càng 

uống, anh ta càng trở nên tuyệt vọng. Khi anh ta tỉnh dậy sau cuộc chè chén lu 

bù, mọi đốt xương trong thân anh ta mỏi nhừ. Thử hỏi mọi người đã từng 

uống rượu, họ sẽ trả lời rằng buổi sáng hôm sau thì thật là kinh khủng. Nếu 

anh ta bị khánh kiệt lúc đó, thì anh ta chẳng làm được điều gì cả nhưng cố 

chịu đựng. Nhưng nếu còn lại chút ít tiền, tất nhiên là anh ta sẽ đi mua chai 

khác và bắt đầu uống lại. Anh ta chỉ biết làm một việc đó là say. 

 Nói chung, khi phiền não sinh khởi, quý vị sẽ làm những điều mà lúc bình 

thường mình không bao giờ làm. Thậm chí việc nầy xảy ra cả khi có người 
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thề rằng mình không bao giờ giết người, nhưng khi phiền não nổi lên, anh ta 

hoàn toàn xem thường mọi thứ và quyết định giết mọi người trên đời nầy. 

Anh ta cầm dao và bắt đầu hành sự! Thế nên, phiền não là điều nên tránh. 

Đừng sinh khởi phiền não. Quý vị cần phải ra khỏi nhà phiền não. Chúng ta 

cũng muốn ra khỏi nhà Tam giới, và vì thế, xuất gia phải có đầy đủ ba nghĩa 

nầy. 

 Kinh văn: 

Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật, con sẽ 

hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có người tín nữ muốn học pháp xuất gia, giữ các giới luật. Họ muốn tu 

học Phật pháp. Họ cũng muốn ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, và 

ra khỏi nhà Tam giới. Người nữ phải thọ trì nhiều giới điều hơn nam. Họ phải 

giữ 348 giới. Người ta thường nói rằng phụ nữ có thân với năm thứ hữu lậu. 

Thế nên họ phải giữ nhiều giới hơn. Con sẽ hiện ra thân tỷ-khưu-ni trước 

người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

 Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-tắc 

trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Nếu có 

người tín nữ thích giữ ngũ giới, con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-di trước người 

kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có người thiện nam thích giữ ngũ giới–đó là không sát sanh, không trộm 

cướp, không tà hạnh dâm dục, không nói dói, không uống rượu–con sẽ hiện ra 

thân Ưu-bà-tắc trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. Con sẽ hiện thân Cư sĩ để nói pháp cho họ. Nếu có người tín nữ thích giữ 

ngũ giới–họ cũng muốn giữ những giới nầy–con sẽ hiện ra thân Ưu-bà-di 

trước người kia. Con sẽ hiện thân nữ Cư sĩ và nói pháp cho họ nghe để giúp 

họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay 

quốc gia, con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc thân quốc phu nhân mạng phụ 

đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 
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Giảng giải: 

Nếu có phụ nữ lập thân trong việc nội chánh để điều hành gia đình hay quốc 

gia. Có khi những người phụ nữ nầy lo việc nội trợ, có khi họ nắm quyền 

trong triều chính, điều hành việc quốc gia. Con sẽ hiện ra thân nữ chủ hoặc 

thân quốc phu nhân mạng phụ đại gia trước người kia, nói pháp cho họ nghe 

để giúp họ được thành tựu. 

Có thể Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân một phụ nữ điều hành việc quốc sự, 

hoặc như là phu nhân của một nhà cai trị. Có khi Bồ-tát thị hiện như một 

mệnh phụ có quyền lực hoặc người phụ nữ thanh nhã lịch thiệp trong xã hội. 

Trong các trường hợp nầy, Bồ-tát Quán Thế Âm đều đáp ứng cho các ước 

nguyện của họ. 

  Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn, con sẽ hiện ra thân đồng nam 

trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh, không hoại nam căn. Đối với những thanh niên chưa biết 

đến phụ nữ và vẫn còn trong trắng, con sẽ hiện ra thân đồng nam trước người 

kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

Nếu có người con gái, muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn, con sẽ 

hiện ra thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựu 

Giảng giải: 

 Nếu có người con gái, có nghĩa là phụ nữ chưa bao giờ biết đến đàn ông và 

chưa kết hôn. Muốn làm trinh nữ, không thích kết hôn. Họ không muốn gần 

gũi đàn ông, kết hôn, hoặc trải qua kinh nghiệm bị chiếm đoạt. Con sẽ hiện ra 

thân đồng nữ trước người kia, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu 

 Kinh văn: 

Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời, Con sẽ hiện ra thân chư 

thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 
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Nếu có chư thiên muốn thóat khỏi loài trời. Các vị tiên nam và tiên nữ nầy 

không muốn lưu lại trong cõi trời nữa, họ muốn toát khỏi Tam giới. Con sẽ 

hiện ra thân chư thiên, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. Vì họ 

muốn siêu việt cõi trời, con liền hiên thân trước họ, dùng mọi phương tiện để 

giúp họ đạt được điều họ muốn. 

Kinh văn: 

Nếu có loài rồng muốn thóat khỏi thân rồng, Con sẽ hiện ra thân rồng, 

nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài rồng muốn thóat khỏi thân rồng. Quan niệm chung của thời đại 

ngày nay là loài rồng không có thực. Một vài người công nhận huyền thoại về 

loài rồng thời xưa, rất to lớn và khủng khiếp. Không có cách nào để mói chắc 

thật về ý kiến đã nêu trước, nhưng loài rồng có thật. Thế nó ở đâu? Long cung 

ở dưới biển. “Chúng tôi đã dò thấu chiều sâu, tại sao chúng tôi chưa từng đi 

qua chỗ đó?” Quý vị sẽ hỏi. Nếu quý vị tìm ra được chỗ ở của chúng, thì 

chúng không còn là loài rồng thật, vì rồng là loài linh vật. Nó có thần thông 

và có thể tự biến mình thành lớn hoặc nhỏ như ý muốn. Nó có thể tự biến 

thành lớn như hư không. Nó có thể rút lại nhỏ như vi trần nếu cần. Nó có thể 

bất ngờ tàng hình, rồi hiện hình lại ngay tức khắc. Năng lực thần thông cho 

chúng khả năng tự biến hóa với vô số cách thức. Tại sao chúng có năng lực 

như vậy mà lại thọ thân súc sanh? Vì trong những thân tu hành từ đời trước, 

chúng phát tâm tu tập Đại thừa, nhưng chúng không chịu giữ giới. Chúng 

thuộc dạng ‘thừa cấp, giới hoãn.’ Chúng rất hờ hững. Vì chúng rất nhiệt tâm 

với pháp tu Đại thừa–thừa cấp, nên chúng có được thần thông. Nhưng vì 

chúng không giữ giới, nên chúng bị đoạ vào hàng súc sanh. Nếu loài rồng 

quyết định muốn thóat khỏi thân rồng, Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân rồng 

ra trước chúng và nói pháp cho chúng nghe, khiến cho chúng thành tựu được 

ước nguyện. 

 Kinh văn: 

Nếu có loài dược-xoa muốn thoát khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 

trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài dược-xoa. Dược-xoa theo tiếng Sanskrit  là yakṣa, Hán dịch là 

tiệp tật, có nghĩa là ‘nhanh chóng.’ Còn dịch là dũng kiện, có nghĩa là dũng 

cảm và mạnh mẽ. Dược-xoa là một loại quỷ thần. Có ba loại quỷ thần chính: 
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I. Địa hành quỷ; 

2. Phi hành quỷ; 

3. Không hành quỷ. 

 Trong chú Thủ-lăng-nghiêm có câu: Dược-xoa yết ra ha. Trong bài chú, tên 

các vị vua của các loài quỷ đều được gọi lên. Mỗi vị quỷ vương thống lĩnh 

nhiều vị quỷ bậc thấp, và khi tên của vị vua được gọi lên, thì toàn thể các loài 

quỷ thần khác đều phải cung kính tuân theo mệnh lệnh của vua. Nếu loài 

muốn thoát khỏi loài của mình–họ không muồn làm quỷ thần nữa–Con sẽ 

hiện ra trước họ thân dược-xoa, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. 

Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ hiện thân như một loài quỷ Dược-xoa để giúp họ 

thành tựu ước nguyện. 

 Kinh văn: 

Nếu có loài càn-thát-bà muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 

trước họ thân càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài càn-thát-bà. Càn-thát-bà theo tiếng Sanskrit là gandharva, Hán 

dịch là hương ấm, vì việc ngửi mùi hương tạo nên thức của chúng. Chúng là 

các nhạc công của Ngọc Hoàng. Khi Ngọc Hoàng đốt hương trầm thuỷ lên, 

chúng nghe được mùi hương và liền bị thu hút đến. Chúng đến chơi nhạc làm 

vui cho Ngọc Hoàng. Loài càn-thát-bà nầy muốn thóat khỏi loài của mình, 

chúng không muốn làm thân càn-thát-bà nữa. Con sẽ hiện ra trước họ thân 

càn-thát-bà, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

Nếu có loài a-tu-la muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra trước 

họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài a-tu-la muốn thóat khỏi loài của mình. Họ muốn ra khỏi quyến 

thuộc của loài a-tu-la, Con sẽ hiện ra trước họ thân a-tu-la, nói pháp cho họ 

nghe để giúp họ được thành tựu. 
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Phần nầy gồm các chúng sinh trong bát bộ quỷ thần, nhưng trong Kinh Thủ-

lăng-nghiêm lại không đề cập đến loài Ca-lầu-la. Nhưng Phẩm Phổ môn trong 

kinh Pháp Hoa, có đề cập đến việc Bồ-tát Quán Thế Âm cũng hiện thân thành 

Ca-lầu-la. 

Ca-lầu-la là phiên âm từ tiếng Sanskrit, có nghĩa là Chim đại bàng cánh vàng–

kim suý điểu. Ca-lầu-la là một trong Bát bộ, và sự kiện kinh văn không đề cập 

loài nầy có lẽ là do lỗi bỏ sót khi sao chép kinh, hoặc có lẽ được hiểu bao hàm 

trong phạm trù chung là ‘chúng sinh’ như đã được nêu ở trên. 

Ca-lầu-la chỉ ăn riêng loài rồng. Cánh của loài chim nầy rộng đến 330 đại do-

tuần. Một tiểu do-tuần bằng 40 lý của Trung Hoa (một lý tương đương 1/3 

dặm Anh). Một trung do-tuần bằng 60 lý. Một đại do-tuần bằng 80 lý. Với 

một lần vỗ cánh của nó, chim đại bàng cánh vàng tát cạn hết nước biển. Sức 

mạnh của nó lớn như vậy. Khi nước biển đã cạn sạch, loài rồng lộ ra. Bằng 

cách nầy, loài Ca-lầu-la sắp bắt hết sạch toàn thể chủng tộc loài rồng. Thế nên 

loài rồng đến yết kiến Đức Phật để xin cứu giúp. “Loài Chim đại bàng cánh 

vàng (Ca-lầu-la) gần như làm cho quyến thuộc loài rồng chúng con tuyệt 

chủng. Chúng con phải làm sao?” Chúng ngưỡng trông lòng từ bi của Đức 

Phật cứu giúp; chúng mong rằng Đức Phật sẽ ngăn cản loài Chim đại bàng 

cánh vàng ăn thịt loài rồng quyến thuộc chúng. Đức Phật cho loài rồng một 

mảnh áo ca-sa của ngài để quấn trên sừng của chúng. Sau đó, loài Chim đại 

bàng cánh vàng không dám ăn thịt rồng. Không có gì để ăn, loài Chim đại 

bàng cánh vàng cũng đến kêu cứu Đức Phật cầu xin cứu giúp chúng. Đức 

Phật hỏi, “Chẳng có ai ăn thịt các ông, sao lại đến xin cứu giúp?” 

Loài Chim đại bàng cánh vàng đáp: “Đúng là chẳng có điều gì đe doạ chúng 

con, nhưng chẳng có gì để ăn cả, chúng con sẽ chết vì đói. Ngài không cho 

chúng con được phép ăn thịt rồng nữa, chúng con sẽ chết mất.” Rồi chúng xin 

Đức Phật đem lòng từ bi nghĩ cách cứu giúp chúng. 

“Các ông chẳng có gì để ăn, phải không? Được rồi, Như Lai sẽ giúp các ông. 

Về sau, mỗi khi Như Lai và các đệ tử tỷ-khưu thọ trai, sẽ cúng thức ăn cho 

các ông dùng. Ông không được ăn thịt loài rồng nữa.” 

Đó là lí do tại sao, trong khi thọ trai vào buổi trưa, chư tăng thường đem một 

ít thực phẩm ra bên ngòai để cúng dường cho Chim đại bàng cánh vàng. Bản 

kinh nầy không đề cập đến Chim đại bàng cánh vàng, nhưng chúng ta nên biết 

rằng Bát bộ quỷ thần đều bao gồm trong các chúng sinh nầy. 

 Kinh văn: 
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Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 

trước họ thân khẩn-đà-la, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài khẩn-đà-la muốn thóat khỏi loài của mình, 

Khẩn-đà-la theo tiếng Sanskrit là Kiṃnara, Hán dịch là Nghi thần. Chúng có 

tên như vậy là vì khi chúng hiện ra thân người, nhưng trên đầu chúng lại có 

một cái sừng. Chúng cũng là một loại nhạc thần khác thường tấu nhạc cho 

Ngọc Hoàng. Con sẽ hiện ra trước họ thân khẩn-đà-la, nói pháp cho họ nghe 

để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

Nếu có loài ma-hô-la-già muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 

trước họ thân ma-hô-la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành 

tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài ma-hô-la-già, Ma-hô-la-già theo tiếng Sanskrit là Mahoraga, Hán 

dịch là Đại mãng thần, còn gọi là Địa long. Loài rồng được đề cập ở trên là 

loài có thể đi lại trên không và được gọi là Thiên long. Loài mãng xà nầy, 

cũng gọi là rồng, mà bị hạn chế trên mặt đất. Nó không có năng lực thần 

thông. Ma-hô-la-già cũng là chúng sinh trong bát bộ quỷ thần. Nếu loài ma-

hô-la-già muốn thóat khỏi loài của mình. Con sẽ hiện ra trước họ thân ma-hô-

la-già, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

 Kinh văn: 

Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người, Con sẽ 

hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có chúng sinh thích được thân người, tu để thành thân người. Họ muốn 

đời này sang đời khác, luôn luôn được làm thân người. Thế nên Bồ-tát Quán 

Thế Âm nói, “Con sẽ hiện ra thân người, nói pháp cho họ nghe để giúp họ 

được thành tựu.’ Ngài sẽ nói pháp cho các chúng sinh này nghe để giúp cho 

họ được thành tựu ước nguyện. 

 Kinh văn: 
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Nếu có loài phi nhân, hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc có tưởng, 

hoặc không có tưởng, muốn thóat khỏi loài của mình, Con sẽ hiện ra 

trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp họ được 

thành tựu. 

Giảng giải: 

Nếu có loài phi nhân. Đây chỉ cho loài vật và các sinh vật khác với loài người, 

loài hoặc có hình, hoặc không có hình, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng. 

Nếu những loài chúng sinh như thế nầy muốn muốn thóat khỏi loài của mình, 

Con sẽ hiện ra trước họ với thân hình như họ, nói pháp cho họ nghe để giúp 

họ được thành tựu. 

‘Có hình’ có nghĩa là có một hình tướng có thật, có thể thấy được. 

‘Vô hình’ có nghĩa là không có hình tướng. 

Có nhiều loài chúng sinh “hữu tưởng.” 

Chúng sinh “vô tưởng” gồm có loài đất, đá, gỗ, sắt... Những chúng sinh ‘Vô 

hình’ vốn cũng là chúng sinh, nhưng họ đã bị phân tán thành không và rơi vào 

sự lãng quên. Trường hợp nầy thường là dạng thân trung ấm và đến một thời 

điểm nào đó, chúng lại trải qua sự tái sanh và trở lại làm người. 

 Kinh văn: 

Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được các cõi nước và thành 

tựu một cách tự tại văn huân văn tu tam muội và vô tác diệu lực. 

Giảng giải: 

Đây gọi là 32 ứng thân diệu tịnh, đều đi vào được các cõi nước và thành tựu 

một cách tự tại văn huân văn tu tam-muội. Hành giả phát triển công phu phản 

văn văn tự tánh bằng sự tu tập hằng ngày, và áp dụng vô tác diệu lực “Vô tác” 

là chỉ cho đạo lý vi diệu của ‘vô vi’, với đạo lý nầy, chẳng cần phải đi qua 

khái niệm của suy lường và tiến trình tư duy để tìm ra ý tưởng, như mọi người 

ai cũng phải vận dụng khi muốn làm một điều gì đó. Các vị Bồ-tát không 

tưởng tượng hay suy lường các việc ấy. Trong định (tam-muội), các ngài có 

thể làm mọi việc. Trong văn huân văn tu tam-muội các ngài có thể đạt được 

vô tác diệu lực. Và bằng phương pháp nầy, các ngài thành tựu năng lực tự tại. 

Rất tự nhiên, mọi việc đều được ổn đáng. 

 Kinh văn: 
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Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim 

cang tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng 

sinh trong lục đạo mười phương ba đời, nên khiến cho chúng sinh, ai đã 

thể nhập vào thân con, đều có được 14 công đức vô uý.  

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, do con lại dùng vô tác diệu lực và văn huân văn tu kim cang 

tam muội ấy, và vì con có cùng một lòng bi ngưỡng với tất cả chúng sinh 

trong lục đạo mười phương ba đời–có tâm bi ngưỡng trong Phật pháp đối với 

các loài chúng sinh trong lục đạo, chư thiên, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ 

đói, và địa ngục. 

Con đi vào khắp cả mười phương ba đời, –quá khứ, hiện tại, vị lai. Con tu tập 

văn huân văn tu kim cang tam muội, và con không cần phải suy lường tính 

toán về công việc rồi mới thực hiện. 

Khiến cho chúng sinh, ai đã thể nhập vào thân con, đều có được 14 công đức 

vô uý. Con đã đạt được 14 công đức vô uý. 

 Kinh văn: 

Một là, do con không tự quán âm thanh, mà quán cái tâm năng quán, 

nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong mười phương ba đời kia 

quán sát âm thanh, liền được giải thóat. 

Giảng giải: 

Đây là một trong 14 công đức vô uý. Một là, do con không tự quán âm thanh, 

mà quán cái tâm năng quán, nên khiến cho chúng sinh đang khổ não trong 

mười phương ba đời kia quán sát âm thanh, liền được giải thóat. 

Chẳng phải ngài chỉ quán sát riêng âm thanh của chính mình, mà ngài quán 

âm thanh của các chúng sinh trong thế giới. “Vì công phu phản văn văn tự 

tánh của con đã thành tựu, nên con không cần phải quán sát tự thân. Mà con 

có thể quán sát mọi chúng sinh trong khắp thế giới và giúp cho những chúng 

sinh đang đau khổ được giải thóat khổ. Con lắng nghe những tiếng kêu khổ 

đau của họ, và con cứu giúp cho họ được giải thóat.” 

 Kinh văn: 

Tri kiến đã xoay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào đống lửa, lửa 

vẫn không cháy. 

Giảng giải: 
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Tri kiến đã xoay trở lại–có nghĩa là Bồ-tát Quán Thế Âm có công năng soi 

chiếu trở lại vào tự tâm– nên con có thể khiến cho các chúng sinh dù vào 

đống lửa, lửa vẫn không cháy. Nếu có chúng sinh thường tu tập và trì niệm 

danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, dù họ có đi vào lửa dữ, lửa vẫn không đốt 

cháy được họ. 

 Kinh văn: 

Ba là, quán cái nghe đã quay trở lại, khiến cho các chúng sinh dù vào 

nước sâu, nước không nhận chìm. 

Giảng giải: 

Có người nghĩ rằng: “Ta sẽ thử xem Bồ-tát Quán Thế Âm thực sự có cảm ứng 

không. Ta sẽ ngồi trên một đống củi và chân lửa xem thử nó có cháy không.” 

Trong trường hợp ấy, quý vị sẽ bị cháy liền. “Thế tại sao trong kinh nói rằng 

nếu đi vào lửa dữ thì lửa không cháy?” Đó là do chữ nếu, có nghĩa là điều ấy 

chỉ xảy ra khi quý vị không có một tính toán nào cả. 

Có người khác nói, “Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng nếu có người bị rơi vào 

nước sâu, họ sẽ không bị chìm, nên tôi sẽ nhảy xuống biển xem thử có bị 

chìm không.” Chắc chắn quý vị sẽ bị chìm. Chỉ khi nào quý vị bất ngờ gặp 

phải cảnh khổ đau hoặc gian nguy thì Bồ-tát Quán Thế Âm mới cứu giúp quý 

vị. Nhưng nếu quý vị có dự tính thử thách ngài thì quý vị sẽ không có được sự 

đáp ứng, vì vốn quý vị không tin vào Bồ-tát Quán Thế Âm. Nếu quý vị thực 

sự tin, thì chẳng có lý do gì cần phải thử. Điều hay nhất là không nên thử 

thách ngài. 

 Kinh văn: 

Bốn là đã diệt hết vọng tưởng, tâm không sát hại, khiến cho chúng sinh 

khi vào những nước quỷ, quỷ không hại được. 

Giảng giải: 

Nếu vọng tưởng đã được dứt sạch, và quý vị không còn một niệm tưởng sát 

hại nào nữa, và nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể 

khiến cho các chúng sinh khi đi vào nơi ở của quỷ La-sát mà không bị chúng 

sát hại. 

Kinh văn: 

Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu giải, 

quay về bản tánh, đồng như tính nghe. Có thể khiến cho chúng sinh lúc 
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sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn, khiến cho binh khí chạm vào thân 

người như cắt vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. 

Giảng giải: 

Năm là huân tập và thành tựu được tánh nghe. Sáu căn đều tiêu giải, quay về 

bản tánh, đồng như tính nghe–có nghĩa là, khi công phu tu tập phản văn văn 

tự tánh đã thành tựu, sáu căn sẽ được hỗ dụng. Thế nên, con có thể khiến cho 

chúng sinh lúc sắp bị hại, dao gậy sẽ gãy từng đoạn. Chẳng hạn, giả sử có 

người cầm dao dự tính cắt đầu ai đó. Ngay khi dao vừa chạm đầu, thì dao liền 

vỡ ra từng mảnh. Con có thể khiến cho binh khí chạm vào thân người như cắt 

vào nước, như thổi ánh sáng, bản tánh không hề lay động. Con có thể khiến 

cho binh khí bén nhọn khi sắp chặt vào vai người nào đó thì sẽ giống như cắt 

vào nước; có nghĩa là khi dao chém qua vai, nó cứ đi qua, không có vết 

thương nào lưu lại cả. Hoặc là, con có thể khiến cho dao cắt như là thổi vào 

ánh sáng, có nghĩa là chẳng hề hấn gì cả, vì bất luận quý vị có thổi vào ánh 

sáng đến đâu, thì ánh sáng vẫn không lay động. 

 Kinh văn: 

Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt thấy khắp pháp giới, thì các tính tối 

tăm không thể còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la-

sát, cưu-bàn-trà quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na...đến gần bên cạnh, mắt 

chúng vẫn không nhìn thấy được. 

Giảng giải: 

Sáu là huân tập tính nghe sáng suốt–có nghĩa là khi công phu tu tập phản văn 

văn tự tánh đã thành tựu–thấy khắp pháp giới, thì các tính tối tăm không thể 

còn được. Khiến cho chúng sinh, tuy các loài dược-xoa, la-sát, cưu-bàn-trà 

quỷ, cập tỳ-xá-già, phú-đan-na...đến gần bên cạnh, mắt chúng vẫn không nhìn 

thấy được. 

Dược-xoa là quỷ nam, la-sát là quỷ nữ. Cả hai loại quỷ đều rất ác độc. Thức 

ăn của chúng là thịt người. Chúng có những câu chú (mantra) đủ tạo ra năng 

lực khử mùi thối nơi thây chết để chúng có thể ăn thịt. Cưu-bàn-trà cũng là 

tên của một loại quỷ, chúng có hình dáng như một cái thùng tròn và đem đến 

ác mộng cho loài người. Chẳng hạn, khi ngủ, họ thấy có điềm quái dị hiện ra, 

dù trong giấc mơ, tinh thần họ vẫn rất linh lợi, nhưng họ vẫn không cử động 

thân thể được. Họ trở nên bị tê liệt qua sự chế ngự của loài quỷ gây ác mộng 

nầy. Có khi, dương khí của người kia bị suy yếu và khí âm vượng, người kia 

có thể bị tê liệt trong một thời gian khá dài, và loài quỷ kia có thể làm cho 

người ấy thiệt mạng. Đây là loài quỷ có rất nhiều trên thế gian. 



  Trang 33 

Tỳ-xá-già là loài quỷ ăn tinh khí của người và cũng ăn tinh chất của ngũ cốc. 

Phú-đan-na. Chúng có thể khiến cho người bị bệnh và lên cơn sốt. Nếu quý vị 

tu tập công phu phản văn văn tự tánh, hoặc nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát 

Quán Thế Âm, thì những loài quỷ nầy không thể thấy được quý vị, dù chúng 

có đến bên cạnh quý vị; do vì quý vị đã phát ra ánh sáng khiến chúng sợ hãi. 

Thực vậy, loài chim cú và loài dơi có thể thấy mọi lúc. Vì loài quỷ là thuộc 

âm, chúng không thể thấy được quý vị nếu quý vị phát ra ánh sáng dương. 

Chúng chỉ nhìn thấy quý vị khi quý vị phát ra khí âm. 

 Kinh văn: 

Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe 

đều quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Có thể khiến cho các thứ cùm 

dây, gông xiềng không thể dính vào được. 

Giảng giải: 

Bảy là các âm thanh đều hoàn toàn tiêu mất, tính quán sát và tính nghe đều 

quay về tự tánh, lìa hẳn các vọng trần. Chẳng còn âm thanh, thậm chí chẳng 

còn tính nghe khi hành giả đã xoay tính quán sát và tính nghe trở lại trong  tự 

tánh. Hành giả bỏ lại đằng sau hết những vọng trần và vọng tưởng. Lúc đó, 

con Có thể khiến cho các thứ cùm dây, gông xiềng không thể dính vào được. 

Nếu quý vị niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, các thứ cùm khóa đều tự rời 

ra. Việc nầy xảy ra rất thường, một số người đã trải qua kinh nghiệm nầy. Đó 

không phải chỉ là cách nói, nếu có người chí thành niệm danh hiệu Bồ-tát 

Quán Thế Âm thì sẽ có được cảm ứng như thế nầy. 

Có người bị phạm tội và bị giam trong tù. Anh ta cùng 7, 8 phạm nhân khác 

cùng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Làm sao mà họ biết làm điều nầy? 

Họ quen một vị tăng và cầu thỉnh vị Tăng cứu giúp cho họ thóat khỏi cảnh 

ngộ khốn cùng nầy. Vị tăng nói với họ rằng: “Nếu các ông muốn tôi cứu giúp, 

các ông phải một lòng trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm; quý vị sẽ 

được thóat khỏi tình thế gian nguy nầy.” Các người tù đều niệm danh hiệu 

Bồ-tát Quán Thế Âm trong ba ngày ba đêm, khóa cùm và xiềng xích đột 

nhiên được tháo ra và họ được tự do. Nhưng họ vẫn chưa đi, họ nghĩ rằng: “ 

Việc mình thóat thân liệu có ý nghĩa gì khi nhiều người khác vẫn còn bị giam 

cầm ở đây?” Thế là họ bảo các người tù kia niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế 

Âm. Sau hai ngày đồng niệm nữa, khóa trên gông xiềng các người tù kia cũng 

được tháo sạch. Họ đều được trở về nhà. Sau đó, họ đều một lòng niệm danh 

hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Họ niệm rất chí thành đến nỗi khiến cho dân trong 

làng đều phát tâm tu tập. 

 Kinh văn: 
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Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng 

khắp, khiến chúng sanh đi qua đường hiểm mà giặc không thể cướp 

được. 

Giảng giải: 

Tám là diệt đối tượng âm thanh, tánh nghe viên mãn, sanh từ lực cùng khắp. 

Khi âm thanh đã vắng bặt và tánh nghe đã viên thông, từ lực sinh khởi rộng 

khắp. Đó là âm thanh của thế gian phàm trần, và do phản văn văn tự tánh mà 

tánh nghe của mình được viên thông, có nghĩa là không dùng tâm ý thức để 

nhận ra cái nghe, mà ta vẫn nghe được mọi âm thanh. 

 Kinh văn: 

 Chín là do huân tập tánh nghe được thanh tịnh, lìa xa trần tướng, sắc, 

thanh… không lôi kéo được, khiến cho những chúng sanh đa dâm lìa xa 

tham dục. 

Giảng giải: 

Lực vô uý thứ chín là tách lìa khỏi tham dục. Do huân tập tánh nghe được 

thanh tịnh, lìa xa trần tướng, sắc, thanh…không lôi kéo được. Nếu có người 

hằng ngày công phu tu tập phản văn văn tự tánh đến lúc viên mãn, họ có thể 

lìa xa cảnh giới phàm trần. Đặc biệt, họ có thể lìa ra khỏi cảnh giới nhiễm ô 

của sắc trần. 

Chúng ta không nên nghĩ rằng sắc đẹp là tuyệt vời khi dính líu đến nó. Nếu 

quý vị thích sắc đẹp, nó sẽ cướp đoạt mọi của báu trong gia sản quý vị. Nó sẽ 

ngốn hết của báu cổ xưa quý giá và cướp đi hết. Đúng hơn, phải nên: 

Nhãn kiến sắc trần nội vô hữu 

Nhĩ văn thế sự tâm bất tri. 

 Mắt thấy sắc trần nhưng bên trong chẳng đọng lại gì cả. 

Tai nghe thế sự nhưng tâm chẳng phân biệt. 

Khi quý vị thấy sắc đẹp, tâm thái của quý vị nên như thể chẳng thấy điều gì 

cả. Nếu quý vị thấy sắc đẹp và tâm mình lay động, thì hãy tự hỏi rằng tại sao 

tâm mình không dao động trước khi mình thấy được nó. Đừng để cho sắc đẹp 

cướp đi của cải trong nhà của mình. 

Bồ-tát Quán Thế Âm nói rằng: Con có thể khiến cho những chúng sanh đa 

dâm lìa xa tham dục. 
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Một đoạn trong Quán Thế Âm Bồ-tát Phổ môn phẩm trong kinh Pháp Hoa có 

nói rằng: “Nhược đa dâm dục, thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ-tát, 

tiện đắc ly dục.–Nếu có chúng sinh lòng nhiều dâm dục, thường cung kính 

niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, liền được lìa hẳn dâm dục.” 

Đó cũng là nghĩa tiêu biểu của kinh văn. “Nhiều tham dục” đặc biệt chỉ cho 

tham muốn tình dục. Vấn đề lớn nhất trong đời sống con người, vấn đề hầu 

như nan giải, đó là tham muốn tình dục. Nhìn thông suốt được sự rắc rối của 

nam nữ và bỏ qua một bên được điều ấy thì đó là tự do chân thật. Nếu quý vị 

không thể nhìn thông suốt được điều ấy và bỏ qua một bên được điều ấy, thì 

quý vị không thể nào có được tự do, và không thể nào trở nên giác ngộ. Nếu 

quý vị thực sự lão thật trong công phu, thì khi ăn cơm, quý vị không biết mình 

đang ăn, khi mặc không biết mình đang mặc áo. Nếu quý vị có thể quên việc 

đang ăn cơm và đang mặc áo, thì quý vị sẽ càng dễ từ bỏ mọi thứ bên ngoài. 

Nếu đàn ông có thể quên bạn gái của mình và phụ nữ có thể quên bạn trai của 

mình–nếu quý vị có thể đập tan từng mảnh cảnh giới nầy–thì công phu quý vị 

có chút thực chất. Quý vị dính mắc nhiều ít với anh chị em mình, với con trai 

con gái mình, và với toàn thể họ hàng bà con mình. Để học Phật pháp, quý vị 

phải phóng hạ mọi thứ. Đang lúc học Phật pháp, quý vị đừng nên để ý đến 

chuyện gì khác. Quý vị  nên như người mới bắt đầu lại, hãy quên mọi chuyện 

trong quá khứ. Với cách đó, dòng nước Phật pháp mới có thể thấm nhuần tâm 

bồ-đề. Nếu quý vị không thể phóng hạ mọi thứ và không thể từ bỏ điều gì cả, 

thì dòng nước Phật pháp chẳng thể nào nuôi dưỡng tâm bồ-đề. Nếu quý vị có 

thể thường xuyên trì tụng danh hiệu và lễ kính Bồ-tát Quán Thế Âm, thì tâm 

dâm dục của quý vị sẽ tiêu mất. 

 Vấn đề quan trọng nhất trong tu tập là cắt đứt hẳn niệm tưởng dâm dục. Nếu 

quý vị không làm được điều nầy, thì không thể nào ra khỏi Tam giới. Quý vị 

không thể nào quyết định muốn trở nên giác ngộ và vẫn không thể lìa xa 

những kinh nghiệm của thế gian nầy. Nếu quý vị không thể nào tách rời 

những chuyện yêu đương trên trần gian, thì quý vị không thể nào thành Phật 

được. Quý vị không thể nào mong được cả hai. Khổng Tử cũng có nói: 

Không thể cùng lúc có cả cá và tay gấu.  

Dù người ta thích ăn cá và chân gấu, nhưng không thể nào ăn được cả hai thứ 

đó cùng một lúc. Cũng giống như vậy, quý vị không thể nào hưởng lạc thú 

trần gian và phước lạc xuất thế trong cùng một lúc. Quý vị muốn thành Phật, 

nhưng quý vị không thể nào lìa xa được ngũ dục thế gian là tài, sắc, danh, 

thực, thuỳ. Thì chẳng có cách nào thành tựu được. 

 Kinh văn: 
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Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không còn đối 

tượng thanh trần, căn cảnh viên dung, không còn đối đãi năng sở, khiến 

cho chúng sanh xa lìa được tham sân si sân nhuế. 

Giảng giải: 

Lực vô uý thứ Mười là con chỉ lưu lại thuần một viên âm thanh tịnh, không 

còn đối tượng thanh trần, căn cảnh viên dung. 

 Khi mình đã quay tánh nghe trở lại để nghe tự tánh của mình, âm thanh trở 

nên thanh tịnh, đó chỉ có nghĩa là trong đó chẳng còn tiếng gì cả. Âm thanh 

lặng không và thanh trần vắng bặt. Lúc đó chỉ còn sự dung thông của sáu căn 

và sáu trần. Trên thế gian nầy, bất luận mọi điều xấu ác nào, đều có thể trở 

nên tốt đẹp nếu quý vị biết cách xử sự với nó. Và mọi điều tốt đẹp đều có thể 

trở nên xấu ác nếu quý vị không biết cách xử sự với nó. Trước đây trong kinh 

văn chư Phật trong mười phương đã chỉ dạy cho A-nan rằng chính tên giặc 

sáu căn là nguyên nhân gây ra sai lầm, và cũng chính sáu căn là cái có thể 

khiến cho chúng ta thành tựu quả vị Phật. Chính là sáu căn chứ chẳng cái gì 

khác. Nếu quý vị biết vận dụng chúng, chúng sẽ giúp đỡ cho quý vị. Còn nếu 

không biết cách vận dụng chúng, thì chúng sẽ tàn phá đến mình. Cũng giống 

như tiền, khi mình có tiền, nếu biết rằng mình nên làm những việc công đức 

và làm những việc thiện để giúp ích cho mọi người, thì tiền ấy sẽ không bị phí 

phạm. Nhưng nếu quý vị dùng tiền để hút xác và cờ bạc và những việc không 

lành mạnh khác, là quý vị đã dùng tiền của mình để tạo nên nghiệp chướng. 

Đạo lý nầy cũng tương tự như sáu căn. 

 Khi âm thanh không còn và căn trần viên thông, tức 

 không còn đối đãi năng sở. Là bất nhị (non-dual); thành nhất thể. Thế nên 

chẳng còn sáu căn hoặc sáu trần; và thế nên sáu căn chỉ là sáu căn và sáu trần 

chỉ là sáu trần. Chẳng còn sự xung đột giữa sáu căn và sáu trần khi hành giả 

đạt đến trạng thái nầy. Nên con có thể khiến cho chúng sanh xa lìa được tham 

sân si nhuế. 

Con có thể khiến cho tánh nóng giận, tâm hung dữ, lòng căm hờn của chúng 

sinh tiêu mất. ‘Sân nhuế’ là chỉ cho tâm nóng giận và phiền não. Kinh Pháp 

Hoa nói: ‘Nếu có người nhiều tâm sân si, thường cung kính niệm danh hiệu 

Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm sân hận.’  

Điểm cốt yếu ở đây là phải thường niệm. Không phải là ngày nay niệm rồi 

ngày mai quên; sáng niệm mà tối lại chẳng niệm; cũng chẳng phải tháng nầy 

niệm rồi tháng sau không. Quý vị phải niệm hằng ngày trong công phu của 

mình mới xứng đáng được gọi là thường niệm. ‘Cung kính’ không có nghĩa là 

quý vị niệm Phật nhưng chẳng tin vào Đức Phật. Quý vị chất chứa nỗi hoài 
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nghi: ‘Có thực như vậy không? Có sức mạnh như thế chăng?’ Một khi quý vị 

đã bắt đầu đặt vấn đề, thì quý vị sẽ không thể nào thành tựu được. Thế nên 

với niềm tin và thường cung kính niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, quý 

vị sẽ không còn tâm sân hận nữa, và quý vị sẽ không còn tâm phiền não dữ 

dội nữa. Quý vị đã bỏ lại các thứ ấy lại phía sau rồi. 

 Kinh văn: 

 Mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái nghe về tánh 

bản minh, thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly, lắng trong, 

không ngăn ngại. Khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối xa lìa sự 

si mê tăm tối. 

Giảng giải: 

 Lực vô uý thứ mười một là, tiêu dung thanh trần đối tượng, con xoay cái 

nghe về tánh bản minh. Khi cảnh giới sáu căn và sáu trần đã tiêu dung rồi, con 

phát ra ánh sáng. Thân tâm và pháp giới trong sáng như lưu ly. Thân tâm là 

pháp giới, pháp giới là thân tâm. Chúng trở thành một. Thân tâm trùm khắp 

pháp giới; đó chẳng phải là cảnh giới Phật hay sao? Đó cũng là cảnh giới của 

Bồ-tát Quán Thế Âm. Thân tâm trở nên như ngọc lưu ly, lắng trong, không 

ngăn ngại. Từ bên trong có thể nhìn xuyên suốt qua bên ngoài, từ bên ngoài 

có thể nhìn thấu suốt vào bên trong. Chẳng còn trong ngoài, nhỏ lớn. Giống 

như Thiền sư Đại Hưu trong núi Ling Yen. Ngài xứng đáng mang tên như 

vậy. Sư làm cho mình một ngôi mộ bằng đá vừa đủ cho mình ngồi. Rồi sư 

làm một cánh cửa bằng đá bên ngoài, khắc trên đó cặp câu đối như sau: 

Vô đại vô tiểu, vô nội ngoại 

Tự tu tự liễu, tự an bài. 

Tạm dịch: 

Chẳng lớn chẳng nhỏ, chẳng trong ngoài 

Tự tu, tự biết, tự an bài. 

Có nghĩa là, Sư tự mình tu tập, tự mình biết, và rồi tự an táng cho chính mình. 

Sau khi Sư khắc xong câu đối, Sư ngồi trong mộ, đóng cửa đá lại, và tịch diệt. 

Sư nhập niết-bàn. Đó là một chuyện không thể nghĩ bàn. Thế nên khi Sư đã 

viên tịch rồi, đó quả thực là một việc trọng đại. Năng lực tự tại giải thoát của 

Sư lớn lao vô cùng! Tôi được diện kiến Sư tại Su Zhou trên núi Ling Yen. Sư 

tự tu tập cho chính mình và cho mọi người khác. Sư không làm phiền một ai 

cả. 
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 Thế nên con có thể khiến cho những chúng sanh ngu ngốc mê tối–nhất-xiển-

đề –xa lìa sự si mê tăm tối. 

Họ không có trí huệ và vì thế nên họ không thể nhìn thông suốt và hiểu biết rõ 

ràng điều gì cả. Giống như con dao đã cùn không thể cắt được vật gì cả. Họ 

nhầm lẫn đúng với sai và nhầm lẫn sai với đúng. Nhưng Bồ-tát Quán Thế Âm 

có thể khiến cho những người nầy xa lìa hẳng những chướng ngại đã vây phủ 

lấy họ. 

Ātyantika là tiếng Sankrit, có nghĩa là ‘Cực ác.” Nếu quý vị đề nghị những 

người này làm một việc gì tốt lành, họ sẽ không bao giờ làm. Thay vì cho ai 

một đồng tiền để làm việc tốt lành, họ giữ rịt đồng tiền trong tay khiến cho 

chất đồng phải tan chảy. Nếu quý vị bảo họ hãy giúp đỡ một người nào đó, 

phản ứng của họ là cho rằng điều ấy thật điên rồ. “Tiền của tôi là để cho tôi 

xài. Tại sao tôi phải cho người khác?” Tuy nhiên,, Bồ-tát Quán Thế Âm có 

thể giúp cho những người nầy thóat khỏi sự mê muội, suy nghĩ tối tăm của họ. 

Những người không muốn giúp dỡ người khác là những kẻ không hề có chút 

ánh sáng trong tự tánh của mình, do vậy, đó là hạng người tối tăm ngu muội. 

Đoạn văn trên đề cập đến tham và sân. Đoạn kinh nầy nói đên tâm si. Kinh 

Pháp Hoa nói rằng: Nếu có người nhiều tâm sân hận, thường cung kính niệm 

danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, thì có thể trừ diệt được tâm si mê.’ 

Có một người rất giàu, rát ham tiền và không muốn chia xẻ cho ai cả. Ông ta 

có ba người con. Ông đặt tên cho người con trưởng là Vàng, người con thứ 

hai là Bạc. Người con thứ ba, ông sợ rằng nó sẽ đem tiền của mình làm việc 

thiện thay vì tích chứa, thế nên ông đặt cho con tên là Nghiệp chướng. Không 

ông sắp lâm chung, ông gọi người con trưởng lại và nói, “Ta sắp đi rồi. Con 

đi với ta chứ?” 

Vàng nói, “Ông già dở hơi! Làm sao con lại chết với ba được? Bình thường 

cha thương con nhất. Sao đến lúc chết, cha lại muốn hại con?’ Vàng không 

muốn đi với cha. 

Ông nghĩ, “Thế thì ta sẽ bảo đứa con thứ.” Rồi ông gọi Bạc đến. “Anh con 

không muốn đi với cha. Con đi chứ? Con vốn rất là có hiếu.” 

Đứa con thứ hai trả lời, “Nếu cha chết, thì cứ chết một mình. Dù con là con 

của cha, nhưng con không thể nào chết theo cha được. Cha thật là kỳ cục. Con 

còn quá trẻ.” Vàng không muốn chết theo cha, Bạc cũng vậy. Ông gọi người 

con thứ ba là Nghiệp chướng. “Ngày thường con rất ngỗ nghịch, thế nên cha 

không thương con lắm. Nhưng nay cha sắp chết, anh Vàng và Bạc của con 

không muốn theo cha. Con hãy suy nghĩ thật kỹ xem có thể theo cha không?” 
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Nghiệp chướng đáp, “Con chẳng cần phải suy nghĩ gì. Dĩ nhiên là con sẽ đi. 

Nay cha xem Vàng và Bạc, là những người mà cha rất yêu quý mà họ lại 

không dáp ứng được yêu cầu của cha. Nhưng con, Nghiệp chướng, thì sẽ theo 

cha đến bất cứ nơi đâu. Khi sống con đồng hành với cha và đến khi chết con 

cũng sẽ theo cha. Cha hãy xem ai là người con có hiếu nhất?” 

Chẳng có thứ gì mang theo được 

Chỉ có nghiệp chướng sẽ theo mình. 

Người cha già suy gẫm lại, thấy toàn bộ vàng và bạc mà ông đã tích luỹ sẽ 

đem lại niềm vui cho hai đứa con đầu và thứ, trong khi mình phải chết. Ông 

dâng tràn một niềm hối hận sâu xa. Ông suy nghĩ, “Ước gì mình xây cất một 

ngôi chùa hoặc một đạo tràng trong thời gian còn lại, Nhưng đã quá muộn. 

Nay ta sắp chết rồi.” 

Đạo lý của câu chuyện nầy là, đừng như ông già kia. Nếu quý vị có phương 

tiện, hãy làm ngay những việc tốt lành. 

 Kinh văn: 

Mười hai là viên dung các hiện tượng, con xoay tánh nghe trở về. Nơi đạo 

tràng bất động mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. Có 

thể cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười 

phương, con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến trong pháp 

giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được con trai 

phước đức trí tuệ. 

Giảng giải: 

Lực vô uý thứ mười hai là, viên dung các hiện tượng, con xoay tánh nghe trở 

về–khi thân đã chuyển hóa và trở về với tánh nghe–Nơi đạo tràng bất động 

mà hòa vào thế gian nhưng không hủy hoại thế giới. 

‘Đạo tràng bất động’ có nghĩa là thường an trú trong Đạo tràng bản nguyên 

của mình. Chẳng hạn,, Bồ-tát Quán Thế Âm hiện nay dang ở trong Phật giáo 

Giảng đường, nhưng dù ngài ở đây, ngài vẫn có thể du hành khắp cả thế giới. 

Không phải là ngài đi từ nơi đây, mà hóa thân của ngài hiện ra khắp chốn. Và 

thế giới vẫn không bị biến hoại. Với pháp thân, ngài Có thể cúng dường chư 

Phật Như Lai như số vi trần trong khắp mười phương. Ngài đi khắp mười 

phương để làm Phật sự. Con ở bên mỗi Đức Phật làm Pháp vương tử. Khiến 

trong pháp giới những chúng sanh không có con, cầu có con trai, sanh được 

con trai phước đức trí tuệ. 
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 Kinh văn: 

Mười ba là, sáu căn của con được viên thông, cái được soi sáng là bất nhị, 

trùm khắp mười phương phương, thành đại viên kính không Như Lai 

tàng, con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai 

như vi trần không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng 

sanh không có con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan 

chính, phước đức dịu dàng, được nhiều người kính quý. 

Giảng giải: 

Lực vô uý thứ mười ba là, sáu căn của con được viên thông, soi sáng vô 

nhị, trùm khắp mười phương, thành đại viên kính không Như Lai tàng. 

Mắt tai mũi lưỡi thân ý đếu không chướng ngại và viên thông lẫn nhau. Mọi 

thứ đều hợp thành một. Sáu căn hỗ dụng. Giống như tấm gương lớn hiển bày 

kho tàng không tịch của các đức Như Lai. 

Con vâng lãnh những pháp môn bí mật của thập phương Như Lai như vi trần 

không hề thiếu sót, khiến cho trong pháp giới những chúng sanh không có 

con, cầu có con gái, sanh được con gái tướng tốt đoan chính, phước đức dịu 

dàng, được nhiều người kính quý. 

Nếu có người muốn sinh con gái, họ sẽ có được con gái đoan chính, dịu dàng. 

Mọi người khi gặp người con gái nầy đều liền quý mến và kính trọng. Đó sẽ 

là người con gái hiền thục và hoàn hảo. 

 Kinh văn: 

Mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức mặt trời, 

mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 62 

sông Hằng, đều tu Phật pháp, làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tuỳ 

thuận chúng sinh. Trí tuệ và phương tiện mỗi Ngài đều khác nhau. 

Giảng giải: 

Lực vô uý thứ mười bốn là, trong tam thiên đại thiên thế giới này, có trăm ức 

mặt trời, mặt trăng, các Pháp vương tử hiện ở trong thế gian đông như số cát 

62 sông Hằng, các ngài hiện đang an trụ ngay trên thế gian nầy–đều tu Phật 

pháp, làm gương mẫu, giáo hóa chúng sanh, tuỳ thuận chúng sinh. Trí tuệ và 

phương tiện mỗi Ngài đều khác nhau. Các ngài dùng phương tiện thiện xảo và 

quyền trí khác nhau để giáo hóa mỗi loại chúng sinh khác nhau. 

 Kinh văn: 
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Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Nên thân tâm 

vi diệu trùm khắp pháp giới. Khiến cho chúng sanh chấp trì danh hiệu 

của con, so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương tử số lượng 

bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai khác. 

Giảng giải: 

Do con được tính viên thông, phát ra diệu tính của nhĩ căn. Con, Bồ-tát Quán 

Thế Âm đã chứng được nhĩ căn viên thông, và có được những năng lực nhiệm 

mầu vi diệu từ nhĩ căn. Nên thân tâm vi diệu trùm khắp pháp giới. Trạng thái 

vi diệu nầy trùm khắp cả mười phương, suốt khắp cả pháp giới. Do vậy, khiến 

cho chúng sanh chấp trì danh hiệu của con–những người trì niệm danh hiệu 

Quán Thế Âm Bồ-tát–so với những người chấp trì danh hiệu Pháp vương tử 

số lượng bằng 62 số cát sông Hằng nói trên, công đức bằng nhau không sai 

khác. Người chỉ niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, và người kia niệm 

danh hiệu của các vị Bồ-tát nhiều như số cát trong 62 sông Hằng, quả báo 

công đức của mỗi người đều bằng nhau. Điều nầy chỉ cho thấy công đức to 

lớn của việc trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm như thế nào. 

 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, cùng với các danh hiệu kia đều 

không sai khác, là do con tu tập được tính viên thông chân thực. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, một danh hiệu của con, danh hiệu, Quán Thế Âm Bồ-tát, cùng 

với các danh hiệu kia đều không sai khác, có nghĩa là các vị Bồ-tát nhiều như 

số cát trong 62 sông Hằng. Điều nấy như thế nào? Làm sao mà công đức có 

thể của một danh hiệu lại sánh bằng nhiều danh hiệu như vậy? Đó là vì do con 

tu tập được tính viên thông chân thực. 

 Kinh văn: 

Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho 

các chúng sinh. 

Giảng giải: 

 Đó gọi là Mười bốn lực vô úy, con đem điều phước đến đầy đủ khắp cho các 

chúng sinh. 

Con đến để giúp đỡ cho họ, bất kỳ lúc nào có người cầu cứu, con liền cứu 

giúp. 
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 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên 

lại khéo được bốn đức vô tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn: 

Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn 

các tướng năng văn. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách biệt, con 

thành tựu được bảo giác viên dung thanh tịnh. Nên con có thể hiện ra rất 

nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí mật. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn! Con lại được đạo tu chứng viên thông vô thượng đó, nên lại 

khéo được bốn đức vô tác nhiệm mầu không thể nghĩ bàn: 

Bốn công đức không thể nghĩ bàn nầy là những gì? 

Một là, ban đầu con chứng được tánh nghe vi diệu, tâm tính không còn các 

tướng năng văn. 

Ban đầu, khi con chứng đắc được nhờ công phu phản văn văn tự tánh–vi diệu 

trong vi diệu–tâm con trở nên tinh ròng và các tướng năng văn đều trở nên 

tiêu mất. Chân tâm hiển bày, và con đạt đến cảnh giới tinh anh vi diệu. Khi 

các tướng năng văn đã tiêu dung. Các việc thấy nghe hay biết không còn cách 

biệt. Các căn khác đều viên thông và không còn bị phân cách. Con thành tựu 

được bảo giác viên dung thanh tịnh. Điều nầy có nghĩa là ngài đã chứng được 

nhất thể, không còn có sự phân biệt giữa năng và sở. 

Nên con có thể hiện ra rất nhiều diệu dụng, nói được rất nhiều thần chú bí 

mật. 

 Kinh văn: 

 Chẳng hạn,, con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu, 5 đầu, 7 đầu, 9 đầu, 11 

đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca-la. 

Giảng giải: 

Không những Bồ-tát Quán Thế Âm có ngàn tay ngàn mắt, mà ngài còn có vô 

số đầu–nhiều đến 84.000 đầu. Hình tướng của Bồ-tát Quán Thế Âm đều thể 

hiện ra đủ cả. Ngài nói, Con có thể hiện ra từ 1 đầu, 3 đầu– Hình tượng Bồ-tát 

Quán Thế Âm có ba mặt –5 đầu – Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có năm 

mặt –7 đầu – Hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm có bảy mặt – hoặc 9 đầu, 11 

đầu, 108 đầu, 1.000 đầu, 10.000 đầu cho đến 84.000 đầu thước-ca-la. Thước-

ca-la (vajra) có nghĩa là mạnh và cứng chắc. 
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 Kinh văn: 

 Con có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 

24 tay, 108 tay rồi 1.000 tay, 10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu-đà-la. 

Giảng giải: 

Bồ-tát Quán Thế Âm còn có thể hiện ra 2 tay, 4 tay, 6 tay, 12 tay, 14 tay, 16 

tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay. Hoặc có thể hiện thành 108 tay rồi 1.000 tay, 

10.000 tay cho đến 84.000 tay mẫu-đà-la. Mẫu-đà-la là tiếng Sanskrit, có 

nghĩa là thủ ấn. Trong lòng mỗi bàn tay, có một cái ấn.   

 Kinh văn: 

Hoặc có thể hiện ra 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 

10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh tịnh. Hoặc khi thì (hiện 

thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ chúng sanh được 

hoàn toàn tự tại. 

Giảng giải: 

Pháp thân của Bồ-tát Quán Thế Âm có thể thị hiện thành 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 

9 mắt, 108 mắt, rồi 1.000 mắt, 10.000 mắt, cho đến 84.000 con mắt báu thanh 

tịnh. Làm sao mà Bồ-tát Quán Thế Âm có thể hiện ra nhiều hóa thân như 

vậy? Vì trong nhân địa, ngài đã tu tập Đại bi thần chú và 42 Thủ nhãn ấn 

pháp, thế nên ở quả địa, khi công phu tu tập đã viên mãn, ngài có được vô số 

hóa thân. 

Hoặc khi thì (hiện thân) từ, khi thì uy, khi thì định, khi thì tuệ để cứu độ 

chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 

Các con mắt của ngài có khi thể hiện tâm từ, hoặc có khi hiện ra vẻ uy nghi. 

Có khi mắt ngài biểu hiện ánh sáng của định lực hoặc trí huệ. Ngài biểu hiện 

những tướng nầy  để cứu độ chúng sanh được hoàn toàn tự tại. 

 Kinh văn: 

Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thóat ngoài sáu trần, như âm 

thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của 

con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. Hình và chú đó đều 

có thể đem sức vô uý mà bố thí cho chúng sinh. Thế nên các cõi nước 

trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố thí sự không sợ 

hãi. 

Giảng giải: 
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 Diệu đức vô tác thứ hai là: Hai là do tánh nghe và suy nghĩ của con thóat 

ngoài sáu trần. Con tu tập văn huệ và tư huệ, vượt thóat ra khỏi sáu trần, sắc 

thanh hương vị xúc pháp. Con không còn dính mắc với chúng nữa. Đó như 

âm thanh xuyên qua vách tường, không bị ngăn ngại. Cho nên diệu dụng của 

con có thể hiện ra mỗi mỗi hình, tụng mỗi mỗi chú. 

Hình sắc mà con thị hiện và chú do con trì tụng đều có thể đem sức vô uý mà 

bố thí cho chúng sinh. Chúng đều có năng lực ban phát sự không sợ hãi. Thế 

nên các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần đều gọi con là vị bố 

thí sự không sợ hãi. 

 Kinh văn: 

Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh, nên đi qua 

thế giới nào, đều khiến cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con 

thương xót. 

Giảng giải: 

Ba là do con tu tập căn tính bản diệu viên thông thanh tịnh. Ngài đang nói đến 

bản tính thanh tịnh của nhĩ căn–tánh nghe. Nên đi qua thế giới nào, đều khiến 

cho chúng sinh xả thân, xả đồ trân bảo, cầu con thương xót. Chúng sinh đều 

hy sinh thân mạng của họ và xả ly mọi tài sản quý báu của họ để cầu sự giúp 

đỡ của con. 

 Kinh văn: 

Thứ tư, do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo, nên có thể đem 

các thứ trân báu cúng dường mười phương Như Lai, khắp đến chúng 

sinh trong sáu đường cả pháp giới. 

Giảng giải: 

Diệu đức vô tác thứ tư là: Do con chứng được tâm Phật, đạt đến chỗ rốt ráo. 

Con chứng được chân tâm Như Lai tạng. ‘Rốt ráo’ có nghĩa là địa vị tột bậc 

của Phật quả. Nên có thể đem các thứ trân báu cúng dường mười phương Như 

Lai, rộng đến chúng sinh trong sáu đường khắp pháp giới. Bất kỳ các loài 

chúng sinh muốn điều gì, con đều đáp ứng cho họ được mãn nguyện. 

 Kinh văn: 

Ai cầu vợ thì được vợ, cầu con được con, cầu tam-muội được tam-muội, 

cầu sống lâu được sống lâu. Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn liền được 

Đại niết-bàn. 



  Trang 45 

Giảng giải: 

Bất kỳ chúng sinh trong lục đạo mười phương ước nguyện điều gì cũng đều 

được ban phát. Bồ-tát Quán Thế Âm biết rằng ai cũng ước muốn có người vợ 

hiền thục. Nếu ai cầu vợ thì được vợ, nếu họ mong cầu có người vợ ngoan 

hiền, họ liền có được người vợ ngoan hiền. Đó là ước muốn cao nhất của mọi 

chúng sinh. Khi đã có vợ hiền rồi, thì họ lại ước muốn có con. Thế nên điều 

thứ hai là Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ làm là ban cho họ con cái. Cầu con được 

con, nếu họ mong được sinh con trai, liền được con trai; nếu họ mong được 

con gái, liền được con gái. Điều thứ ba, ngài nói: cầu tam-muội được tam-

muội, cầu sống lâu được sống lâu. Nếu có người đã có vợ, có con rồi mà cảm 

thấy rằng cuộc đời con người thật là vô nghĩa, thế nên phát tâm tu tập để thóat 

khỏi thế gian và mong được tam-muội, thì họ sẽ được tam-muội. Có người 

mong được sống lâu, thì họ sẽ được sống lâu. Họ muốn trở nên bất tử và 

không bao giờ chết, họ sẽ được như vậy. Như thế cho đến cầu Đại niết-bàn 

liền được Đại niết-bàn. Nếu có chúng sinh nào mong cầu thành Phật, thì họ có 

thể đạt được quả vị Phật. 

 Kinh văn: 

Đức Phật hỏi về viên thông, con do được viên chiếu tam-muội nơi nhĩ căn 

mà duyên tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, 

thành tựu quả vị bồ-đề. Đó là thứ nhất. 

Giảng giải: 

Đức Phật hỏi về viên thông. Đức Phật hỏi các đệ tử của ngài, ban đầu bằng 

phương tiện nào mà chứng được viên thông. Con do được viên chiếu tam-

muội nơi nhĩ căn. Con tu tập nơi tánh nghe mà thành tựu định lực. Mà duyên 

tâm được tự tại. Nhân tướng nhập lưu mà được tam-ma-đề, thành tựu quả vị 

bồ-đề. Đó là thứ nhất. Tâm phan duyên của con không còn nữa, con được tự 

tại. Con đã xoay tánh nghe để nhận ra tự tánh, và thành tựu đạo vô thượng. 

Đây là phương pháp hay nhất. 

 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được 

pháp môn viên thông. Trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu 

Quán Thế Âm. 

Giảng giải: 

Bạch Thế tôn, Đức Phật Như Lai đó, đã khen ngợi con khéo chứng được pháp 

môn viên thông. ‘Đức Phật Như Lai đó’ là chỉ cho Đức Cổ Phật Quán Thế 
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Âm Như Lai. Ngài tán thán con đã chứng được viên thông một cách tự tại. 

Nên trong đại chúng, ngài thọ ký cho con danh hiệu Quán Thế Âm. Ngài gọi 

con là người “Quán sát âm thanh thế gian.” Cùng danh hiệu của chính ngài. 

 Kinh văn: 

Do con thấy nghe thấu suốt mười phương, nên tên gọi Quán Thế Âm 

cùng khắp mười phương thế giới. 

Giảng giải: 

Do con thấy nghe thấu suốt mười phương–có nghĩa là, mọi nơi chốn trong 

suốt mười phương, tận cùng khắp các pháp giới, hợp lại cùng nhau, và con 

hoàn toàn rõ biết–do vậy, nên tên gọi Quán Thế Âm cùng khắp mười phương 

thế giới. Trong mọi Phật độ suốt khắp mười phương, ai cũng biết đến danh 

hiệu Quán Thế Âm. 

 Kinh văn: 

Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang 

báu, từ xa rót xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên 

đảnh đầu các vị Bồ-tát Pháp vương tử. 

Giảng giải: 

Lúc bấy giờ, Đức Thế tôn nơi sư tử toà, từ năm vóc đều phóng hào quang 

báu. Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang ngồi trên toà sư tử, phóng hào quang từ 

hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh đầu của ngài cùng một lúc. Từ xa rót 

xuống đảnh các Đức Như Lai nhiều như vi trần và trên đảnh đầu các vị Bồ-tát 

Pháp vương tử. 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni xoa đảnh các Đức Như Lai là biểu tượng cho giáo 

pháp của ngài là cao quý nhất, là đảnh. Giáo pháp của chư Phật cũng như vậy. 

Các Đức Như Lai trong khắp mười phương cũng đều tuyên thuyết giáo pháp 

cao quý nầy, như Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tuyên thuyết. 

Giáo pháp của các Đức Như Lai đều tương đồng 

Hỗ tương nhiếp nhập lẫn nhau. 

 Kinh văn: 

Các đức Như Lai kia, từ năm vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các 

thế giới nhiều như vi trần đến rót trên đảnh Đức Phật và trên đảnh các vị 

Bồ-tát và A-la-hán trong chúng hội. 
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Giảng giải: 

Các đức Như Lai kia, nhiều như số vi trần trong khắp mười phương, từ năm 

vóc cũng đều phóng hào quang báu, từ các thế giới nhiều như vi trần. Hào 

quang báu cũng đồng thời phóng ra từ hai bàn tay, hai bàn chân và từ đỉnh 

đầu của ngài cùng một lúc, giống như các đạo hào quang mà Đức Phật Thích-

ca Mâu-ni đã phóng ra. Hào quang đến và rót xuống đảnh Đức Phật và trên 

đảnh các vị Bồ-tát và A-la-hán trong hội chúng. 

 Kinh văn: 

Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới 

tơ báu. Đại chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim 

cang tam-muội. 

Giảng giải: 

Rừng cây, ao hồ đều diễn ra pháp âm. Nước chảy, gió reo, và lá cây xào xạc 

đều là sự diễn bày pháp âm. Hào quang giao xen nhau như lưới tơ báu. Hào 

quang của chư Phật trong mười phương rót xuống đảnh đầu Đức Phật Thích-

ca Mâu-ni, và hào quang từ Đức Phật Thích-ca Mâu-ni lại phóng ra, rót xuống 

đảnh đầu các Đức Như Lai trong mười phương nhiều như số vi trần, thể dạng 

của các đạo hào quang giao xen ấy tạo nên một tấm lưới rất lộng lẫy. Đại 

chúng được điều chưa từng có, tất cả đều chứng được Kim cang tam-muội. 

Họ đều chưa từng thấy được điều tốt lành ấy xảy ra bao giờ, khiến mọi người 

đều đạt được môn Kim cang tam-muội. 

 Kinh văn: 

Liền khi ấy, mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ 

trắng xen lẫn nhau. Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy thứ 

châu báu. 

Giảng giải: 

Liền khi ấy, khi mọi người trong chúng hội chứng được Kim cang tam-muội, 

mưa trời rơi xuống loài hoa sen trăm báu, màu xanh vàng đỏ trắng xen lẫn 

nhau. Bốn màu sắc nầy hiện thành những hợp thể khác nhau trên những cánh 

hoa sen. Những đoá sen màu xanh thì nổi bật lên bên cạnh sắc vàng. Những 

đóa sen màu vàng lại có những chấm đỏ trong cánh. Những đoá sen màu 

trắng lấp lánh cùng sắc hồng.  Mười phương hư không hóa thành màu sắc bảy 

thứ châu báu. Bảy thứ châu báu là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, 

mã não. Cả thế giới đều chuyển thành các màu sắc nầy. 
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 Kinh văn: 

Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các 

quốc độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. Kệ tụng, 

tán ca tự nhiên vang lên. 

Giảng giải: 

Núi sông đất liền của cõi ta-bà nầy cùng lúc không hiện ra. Chỉ thấy các quốc 

độ như vi trần trong mười phương hợp thành một thế giới. 

Thế giới chúng ta đang ở gọi là ta-bà (saha). Tên gọi đó có nghĩa là kham 

nhẫn. Biểu tượng cho chúng sinh phải kham chịu khổ đau trong thế giới nầy. 

Thực vậy, rất khó chịu đựng, nhưng mọi người đều phải trực tiếp nhận chịu 

nó, chứ không phải chỉ thừa nhận cái khổ. Họ xem khổ là vui. Họ nghĩ rằng ở 

đây thật là tốt đẹp. 

Tuy nhiên, lúc này, thì cõi ta-bà cùng một lúc biến mất. Đó là do năng lực 

thần thông của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni tạo nên cho đại chúng thấy. Các 

Phật độ nhiều như vô số vi trần hợp lại thành một. Kệ tụng, tán ca tự nhiên 

vang lên. 

Phạm âm, tán ca thanh tịnh vang lên khắp mọi nơi. Trước đó, rừng cây, sông 

hồ đã diễn ra pháp âm, nhưng ở nơi nầy, vạn pháp đều tuyên bày pháp âm 

bằng những bài kệ tụng và tán ca rất thanh tịnh vi diệu. 

Nước chảy, gió reo đều tuyên thuyết Đại thừa, 

Hoa sen thất bảo trong hồ, bốn màu rực rỡ, lấp lánh sắc vàng. 

---o0o--- 

BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI TUYỂN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG 

 Kinh văn: 

Lúc đó, Đức Như Lai bảo ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử rằng: “Nay 

ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ-tát và A-la-hán vô học, mỗi vị đều trình 

bày phương tiện ban đầu để thành đạo, họ đều nói về tu tập tính viên 

thông chân thật. Việc tu hành của các vị đó thật là chẳng có chỗ hơn 

kém, trước sau khác nhau.” 

Giảng giải: 
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Lúc đó, Đức Như Lai, là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni, bảo ngài Văn-thù-sư-lợi 

Pháp vương tử rằng: “Nay ông hãy xem trong 25 vị Đại Bồ-tát và A-la-hán vô 

học” 

Nay ông hãy xem xét, các pháp môn phương tiện mà 25 bậc thánh nầy đã vận 

dụng tu tập. ‘Vô học’ là chỉ cho những vị đã chứng được quả vị thứ tư của 

hàng A-la-hán hoặc cao hơn. Mỗi vị đều trình bày phương tiện ban đầu để 

thành đạo, họ đều nói về tu tập tính viên thông chân thật. Họ đã chân thực 

chứng được tính viên thông của các căn. Việc tu hành của các vị đó thật là 

chẳng có chỗ hơn kém, trước sau khác nhau. Thực vậy, không có cách nào để 

phân biệt sự hơn kém, trước sau, khác nhau giữa các vị ấy là như thế nào. 

 Kinh văn: 

Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai ngộ, thì trong 25 hạnh tu đó, 

hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh 

trong cõi nầy muốn thể nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do phương 

tiện gì mà dễ thành tựu? 

Giảng giải: 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: Nay Như Lai muốn khiến cho A-nan khai 

ngộ. A-nan vẫn còn trong sơ quả A-la-hán. Như Lai muốn ông ta được giác 

ngộ và chứng được quả vị thứ hai, quả vị thứ ba và quả vị thứ tư của A-la-

hán, thì trong 25 hạnh tu đó, hạnh nào hợp với căn cơ A-nan? Pháp môn nào 

thích hợp với căn cơ của A-nan? Trong 18 giới và bảy đại, pháp môn nào 

tương ứng với A-nan? Và sau khi Như Lai diệt độ, chúng sinh trong cõi nầy 

muốn thể nhập Bồ-tát thừa, cầu đạo vô thượng, do phương tiện gì mà dễ thành 

tựu? 

Chúng sinh được đề cập ở đây chính là chúng ta. Chúng ta đang nghe pháp ở 

trong Phật giáo Giảng đường chính là đối tượng mà Đức Phật muốn nói đến. 

Quý vị nào đang đọc kinh nầy cũng được bao gồm trong giới nầy. Thế nên 

quý vị đứng tách mình ra và bảo rằng, “Mình chẳng có phần trong đó.” Cách 

ấy, quý vị chỉ làm cho mình rối thêm. Nếu quý vị đặt mình ra ngoài số người 

đó thì quý vị sẽ rơi vào đời sau, và nếu quý vị biến thành ngựa, heo, bò, chó, 

gà, thì chẳng dễ dàng gì được nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Chỉ vì một điều, 

quý vị không thể nào nhảy một bước lên bốn bậc thang để đến giảng đường! 

Ở Hồng Kông, có những con vịt đến nghe tôi giảng kinh, nhưng đó là ở tầng 

trệt. 

Đã từ lâu, Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã sắp đặt chỗ ngồi cho chúng ta trong 

pháp hội nầy để bây giờ diễn ra như vậy. Quý vị đừng khinh thường chính 
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mình. Dĩ nhiên, nếu bây giờ quý vị không đến đây nghe kinh, thì quý vị sẽ 

chẳng có phần. 

“Trong các pháp môn nầy, pháp môn nào thích hợp nhất cho các chúng sinh 

trong đời sau có đại căn cơ, phát tâm tìm cầu Vô thượng đaọ?” Đức Phật hỏi 

ngài Văn-thù-sư-lợi. “Pháp môn nào dễ đưa đến sự thành tựu nhất? Văn-thù-

sư-lợi hãy lưu tâm để chọn ra một pháp môn.” 

 Kinh văn: 

Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ 

chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của Đức 

Phật, đáp bằng kệ rằng: 

 Giảng giải: 

Ngài Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử vâng lời dạy của Đức Phật, liền từ chỗ 

ngồi đứng dậy. 

Bồ-tát Diệu Cát Tường được Đức Phật giao phó tuyển chọn từ trong 18 giới 

và bảy đại, một phương pháp tu tập để đạt được viên thông. Ngài sẽ tìm một 

pháp môn thích hợp với ngài A-nan nhất và cho cả chúng ta để tu hành. Sáu 

căn, sáu trần, sáu thức tạo thành 18 giới. Đất, nước, lửa, gió, cùng với không, 

thức, kiến, làm thành bảy đại như đã được giải thích tường tận trước đây. 

Nghe lợi dạy từ bi của Đức Phật, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi liền từ chỗ ngồi đứng 

dậy, đảnh lễ sát chân Phật. Nương vào oai thần của Đức Phật, đáp bằng kệ 

rằng: 

Các vị Bồ-tát và A-la-hán đều có chỗ ngồi chung quanh Đức Phật, không như 

Hoả đầu Kim cang, là vị phải đứng trong pháp hội. Kệ tụng có thể gồm nhiều 

âm tiết và nhiều dòng, nhưng nó đều chứa đựng đạo lý trong kinh. 

 Kinh văn: 

Biển giác tánh lặng trong viên mãn 

Vốn nhiệm mầu viên mãn trong lặng 

Tánh bản minh chiếu thành ra như "sở" 

Tướng "sở" lập, mất tánh bản minh. 

Giảng giải: 
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Biển giác tánh lặng trong. Biển giác ngộ thì rộng lớn vô cùng, trong đó chứa 

trọn núi sông đất liền, cây cỏ và vô số vạn vật. Tánh của biển giác vừa trong 

lặng vừa viên mãn. 

Vốn nhiệm mầu viên mãn trong lặng. Tính trong lặng và viên mãn của biển 

giác vốn rất nhiệm mầu. Nhưng chính trong cái vi diệu nầy, chỉ một niệm 

chân vọng vi tế sinh khởi, và ánh sáng bản minh chiếu ra thành như có đối 

tượng (năng/sở ). 

Tánh bản minh chiếu thành ra như "sở" 

Tướng "sở" lập, mất tánh bản minh. 

Căn bản là biển giác đều chứa đựng mọi thứ trong đó cả. Không có thứ gì 

chẳng phải là trong tánh Như Lai tạng. Nhưng ngay khi có một niệm vô minh, 

thì hư vọng liền sinh khởi. Khi đã có hư vọng, thì có đối tượng của nó–là trần 

cảnh–trần tướng vọng cảnh. Do vì cái vọng chiếu nầy, sự sáng suốt bản hữu 

trong tánh giác không còn chiếu diệu nữa, như khi bầu trời bị mây che phủ. 

Khi cái vọng cảnh đã lập nên rồi, thì tánh chiếu soi chân thực cũng bị tiêu 

mất, tức đem tánh bản hữu trong Như Lai tạng chuyển thành vô minh tàng 

thức. 

 Kinh văn: 

Do mê vọng thấy có hư không 

Nương hư không, hình thành thế giới 

Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 

Do mê vọng thấy có hư không. Vì có hư vọng, nên năng sở (đối đãi, khách 

quan/chủ quan) hình thành. Vốn là, cả hai phương diện đều là hư vọng. Trong 

bản thể của biển tánh giác ngộ thì chẳng có một chút nào biểu hiện hiện 

tượng. Vốn chẳng có một vật nào cả. Không có năng sở. Chỉ nương nơi chân 

mà khởi nên vọng, hối muội thành ra hư không, mê mờ tánh không làm ngoan 

không, thành ra hoàn toàn có hư không, nương vào hư không lại vọng lập ra 

đủ các thứ thế giới hiện tượng. 

‘Nhìn lâu thì hóa ra mỏi mệt.’ Sau khi kéo dài một thời gian, sự diên trì khiến 

cho mỏi mệt. Và rồi cái hư vọng và mê mờ sinh khởi thành ngoan không. Mà 

trong biển tánh giác ngộ thì vốn chẳng có một thứ gì cả, kể cả hư không. 

Dòng kệ ở đoạn sau mô tả: 
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Không sanh đại giác trung 

Như hải, nhất âu phát. 

Thật là tối nghĩa làm sao! Và thế nên, chúng ta nghĩ rằng hư không là cái gì 

đó mênh mông rộng lớn lắm. Nương hư không, hình thành thế giới. Mười 

phương ba đời trở nên hiện hữu. 

Tưởng lắng đọng, thành cõi nước 

Khi thời gian và không gian đã sinh khởi từ hư không, thì vọng tưởng trở nên 

cứng chắc, nó làm thành đất liền. 

Tri giác phân biệt, thành chúng sinh. 

Vọng tưởng lắng đọng lại kết thành quốc độ. Vọng tưởng tri giác tạo thành 

chúng sinh. 

 Kinh văn: 

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nổi lên giữa biển 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn 

Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. 

Giảng giải: 

Dòng đầu tiên trong bài kệ nầy là: 

Giác hải tánh trừng viên 

Viên trừng giác nguyên diệu. 

Tính viên mãn của cội nguồn bồ-đề thanh tịnh là vô cùng vi diệu. Nay bài kệ 

nói đến Hư không sanh trong Đại giác. Chúng ta đều biết sự hiện hữu của hư 

không, nhưng có biết hư không từ đâu mà có chăng? Tôi tin rằng chẳng có ai 

biết. Vì hư không quá rộng lớn. Không thể nào biết được giới hạn của hư 

không hay cội nguồn của nó. Ai là mẹ của hư không?. Chẳng có ai biết. 
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Nhưng nay Kinh Thủ-lăng-nghiêm chỉ ra cội nguồn của nó. Hư không sinh ra 

từ tánh của đại giác ngộ. Và thế nên trong khoảng đó, nó cực kỳ vi tế. Nó lớn 

chăng? Nó như một bọt nước nổi lên giữa biển–như những bọt bong bóng 

giữa dại dương. 

Cõi nước hữu lậu như vi trần 

Đều nương hư không mà phát sanh. 

Có ba thứ lậu: 

Dục lậu. 

Hữu lậu. 

Vô minh lậu. 

Vô số cõi nước hữu lậu đều phát sinh từ hư không. Hư không phát sinh từ đại 

giác, và quốc độ phát sinh từ hư không, 

Bọt nước tan, hư không vốn chẳng còn 

Giống như bọt nước tan trong biển, hư không cũng biến mất trong đại giác. 

Huống nữa là sự hiện hữu trong ba cõi. 

 Kinh văn: 

Về nguồn, tánh không hai 

Phương tiện có nhiều đường 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhau. 

Trong bài kệ, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rằng hư không giống như bọt nổi 

trong biển giác ngộ, và các cõi nước sinh ra trong hư không đó cũng cực kỳ vi 

tế. Nếu hư không biến mất, thì mọi cõi nước, núi sông đất liền và mọi chúng 

sinh và các loài hữu tình khí thế gian đều cũng biến mất. 

Về nguồn, tánh không hai. 
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“Về nguồn” có nghĩa là thành tựu Phật quả. Chỉ có một nơi để trở về, đó là 

bản quán của quý vị. Thế gian mà chúng ta đang sinh sống đây không phải là 

ngôi nhà bản tánh của mình. Quý vị liền phản đối, “Tôi có nhà!” Nhưng ngôi 

nhà đó không phải là ngôi nhà chân thực của quý vị. Thành Phật là nhận ra 

ngôi nhà chân thực của mình. Trước khi thành Phật, quý vị là người đi lang 

thang từ khách sạn nầy sang khách sạn khác. Quý vị là người luôn luôn di 

chuyển. 

Phương tiện có nhiều đường 

Còn ‘phương tiện’ có nghĩa là là còn bị vướng mắc. Chẳng hạn,, có lần đứa 

trẻ đang bò đến gần một miệng giếng trên mặt đất. Nếu đứa trẻ tiếp tục bò, nó 

sẽ rơi xuống giếng. Đức Phật thấy vậy, nhưng ngài biết rằng nếu gọi đứa trẻ 

hãy quay trở lại, nó chẳng nghe lời mà còn cố bò về phía trước. Thế nên ngài 

nắm bàn tay lại, đưa lên cao, rồi gọi, “Này con! Hãy trở lại! Ta sẽ cho con 

kẹo. Con thích kẹo không?” Khi đứa trẻ nghe có kẹo, nó liền quay trở lại. Vốn 

chẳng có kẹo trong tay Đức Phật. Nhưng Đức Phật nói dối chăng? Không. Đó 

là một ví dụ của pháp phương tiện. Đức Phật đã dùng ‘bàn tay không để cứu 

đứa bé’ vì lúc đó chẳng còn cách gì khác. Pháp môn phương tiện rất nhiều. 

Nói chung, bất kỳ phương pháp nào mà quý vị dùng để cứu người thì đó gọi 

là pháp phương tiện. 

Tánh giác vốn dung thông 

Thuận nghịch là phương tiện 

Khi quý vị đã chứng được pháp tánh của một bậc thánh, thì chẳng có điều gì 

mà quý vị không hiểu. Cái gì thuận cũng là phương tiện và cái gì nghịch cũng 

là phương tiện. Điều gì hợp với năng lực và hoàn cảnh, thì quý vị có thể vận 

dụng vào việc tu tập. Cái gì là ‘nghịch’–là điều không thích hợp với hoàn 

cảnh của mình mà vẫn được ứng dụng trong tu tập. Cả điều thuận và nghịch 

trong công phu tu tập của mình đều là pháp phương tiện. 

Sơ tâm vào tam muội 

Mau chậm chẳng đồng nhau. 

Có người tu tập rất nhanh, có người chậm. Thế nên họ không thể xem như 

đồng một dạng được. 

 Kinh văn: 

Sắc và vọng tưởng kết lại thành ‘trần.’ 
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Thể tính của nó không thể thông suốt được 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Sắc được hình thành từ vọng tưởng. Sắc và vọng tưởng kết hợp lại với nhau 

thành ‘trần.’ Chính là sắc trần. Thể tính của nó không thể thông suốt được. 

Không rõ ràng và có thể nhận biết được. 

Làm sao từ chỗ không thông suốt ấy 

Mà mong được tính viên thông? 

Có thể nào quý vị mong chứng được viên thông với một phương pháp chẳng 

rõ ràng và toàn triệt? Điều ấy không thể. Bài kệ cho biết rằng dùng sắc trần để 

tu tập viên thông vốn chẳng phải là phương pháp hay nhất. Có người có thể 

chứng quả thông qua phương pháp nầy, nhưng chỉ vì họ có những nhân duyên 

đặc biệt với pháp môn đặc thù đó. Đó chẳng phải là điều mà mọi người có thể 

tu tập được. 

 Kinh văn: 

Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 

Làm sao để tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Có người chứng đạo nhờ phương tiện là thanh trần. Tuy nhiên, 

Thanh âm kết hợp ngữ ngôn, 

Chỉ nương theo câu chữ 

Nếu cái một đã không bao hàm tất cả 

Không có một lời nào, một danh hiệu nào, một câu nói nào có thể nói hết về 

mọi điều. Thì 

Làm sao để tu chứng viên thông? 
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Nên không thể nào chọn thanh trần như là phương pháp để tu chứng viên 

thông. 

Kinh văn: 

Lúc hoà hợp, hương mới thành tác dụng; 

Nếu rời ra, hương vốn chẳng có. 

Sở giác đã không tương tục hiện hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông? 

Giảng giải: 

Hương Nghiêm Đồng tử chứng đạo nhờ vào hương trần. Nhưng Lúc hoà hợp, 

hương mới thành tác dụng. Mũi phải hít vào mùi hương thì nó mới biết được 

có mùi hương. Nếu rời ra, hương vốn chẳng có. Hương chẳng hiện hữu. 

Sở giác (cái nhận biết về mùi hương) đã không tương tục hiện hữu, 

Khó mà tu chứng được viên thông. 

Vì bản chất của hương là chẳng thường hằng chẳng biến dị, nên ta không luôn 

luôn có được cái nhận biết về nó, và vì thế nên hương trần không được xem 

như là phương pháp hay nhất để tu chứng viên thông. 

 Kinh văn: 

Vị, không phải đương nhiên tự có, 

Phải nếm mới biết có vị. 

Với vị giác cũng không tương tục. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Giảng giải: 

Dù có những người đã chứng ngộ nhờ vào vị trần, nhưng vị không phải 

đương nhiên tự có. Tánh của vị không phải là tự tánh viên mãn. Do Phải nếm 

mới biết có vị. Vị chỉ hiện hữu khi nào có thứ gì đó có hương vị thì vị trần 

mới hiện hữu. 

Với vị giác cũng không tương tục. 
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Làm sao tu chứng được viên thông? 

Tánh biết của vị không phải là lúc nào cũng hiện hữu. Do vậy, không cho 

phương pháp nầy như là pháp môn để tu tập viên thông. 

 Kinh văn: 

Xúc, có vật chạm mới biết, 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 

Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

Giảng giải: 

Xúc, có vật chạm mới biết, 

Dù có người ngộ đạo nhờ vào tu tập xúc trần. Nhưng xúc chỉ có được khi có 

vật xúc chạm. 

Nếu không vật chạm, xúc không thành. 

Cách duy nhất để có thể cảm nhận được sự xúc chạm là có ai đó tạo sự xúc 

chạm với một vật nào đó. 

Lúc hợp, lúc ly, tánh bất định. 

Làm sao tu chứng được viên thông? 

 Do vậy, xúc trần cũng không được dùng như một phương pháp để tu chứng 

viên thông. 

 Kinh văn: 

Pháp còn gọi là nội trần. 

Nương theo trần, tất có ‘sở’. 

Năng sở chẳng biến nhập thành một 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 
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Ngài Ma-ha Ca-diếp tu tập ý căn thông qua pháp trần, và ngài đã chứng được 

Diệt thọ tưởng định. 

Pháp còn gọi là nội trần. 

Pháp trần là dối tượng của ý căn. 

Nương theo trần, tất có ‘sở’.  (giác quan) 

Vì nó là trần cảnh, nên chúng phải có một nơi chốn. Vì nó có nơi chốn, nên 

nó không thể ở trong mức độ ‘không nhưng chẳng không.’ 

Năng sở chẳng biến nhập thành một. Tính giao thiệp, tương nhập của chủ thể 

và đối tượng (năng/sở) chưa được toàn triệt, chưa toàn diện. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

 Kinh văn: 

Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát 

Nhưng chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau; 

Bốn phía, thiếu đi một nửa, 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

 Tánh thấy vốn rỗng rang bao quát. Mắt có thể thấy rõ ràng thông suốt. Nhưng 

chỉ thấy được phía trước chẳng thấy được phía sau. Nếu mắt nhìn phía trước, 

thì chẳng thấy được phía sau. Nếu nhìn bên phải, thì chẳng thấy được bên trái. 

Bốn phía, thiếu đi một nửa. Chỉ có thể cùng lúc nhìn thấy được hai trong bốn 

phía. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nên đó không phải là phương pháp chọn ra để tu chứng viên thông.  

 Kinh văn: 

Mũi thở ra thở vào, 

Khoảng giữa, hiện không có thở; 
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Không dung thông, còn cách trở, 

Làm sao tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Mũi thở ra thở vào, 

Bài kệ nầy luận về tỷ căn. Khoảng giữa, hiện không có thở. Có khi nín thở. 

Hơi thở được dừng lại. 

Không dung thông, còn cách trở. Tình trạng nầy là một sự khiếm khuyết và 

khiến cho tỵ căn cũng không thích hợp. Nó không hoàn toàn viên mãn. Làm 

sao tu chứng viên thông? Do vậy, nó không thể được chọn làm phương pháp 

để tu chứng viên thông. 

 Kinh văn: 

Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. 

Nhân các vị, mới có hay biết. 

Không có vị, rốt ráo chẳng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng giải: 

Lưỡi không vị, tánh nếm không thành. Vị phải tiếp xúc với lưỡi (thiệt căn) thì 

mới có được vị giác đó. Nếu không có vị, thì chẳng biết được gì cả. Nhân các 

vị, mới có hay biết. Có trải nghiệm được cái hay biết là nhờ vị trần. Không có 

vị, rốt ráo chẳng có gì. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Quý vị không thể nào dùng phương pháp nầy mà tu chứng được viên thông. 

 Kinh văn: 

Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc (đối tượng) giống nhau 

Cả hai đều có giới hạn, không cùng khắp. 

Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng. 
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Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Thân biết xúc cùng với cảnh sở xúc (đối tượng) giống nhau 

Phương pháp dùng thân căn (để tu tập) cũng giống như xúc trần. Cả hai đều 

có giới hạn, không cùng khắp. 

Tánh biết của chúng chưa được hoàn toàn. 

Nếu không xác định và nhận ra được tính không hạn lượng. 

 Thì làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó được đánh giá bằng sự hạn và số lượng, và đó là mối quan hệ không thể 

thấy được giữa xúc trần, do vậy, nó không được chọn là pháp tu viên thông 

hay nhất. 

 Kinh văn: 

Ý căn thường xen với loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thóat được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

 Giảng giải: 

Ý căn thường xen với loạn tưởng. Cái mà tâm ý biết được chính là pháp trần, 

là một hỗn hợp gồm các loạn tưởng. 

Khi dừng lặng thì chẳng thấy biết gì. 

Nếu không thóat được các niệm tưởng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Nó chẳng bao giờ đạt đến được cái gọi là trạm tịch, cũng chẳng bao giờ đạt 

đến chỗ rốt ráo, vì con người không bao giờ có thể vượt qua được khi niệm 

tưởng–vọng tưởng và sóng thức–vẫn còn tồn tại. Làm sao mà những yếu tố 

nầy có thể dẫn đến viên thông? 
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 Kinh văn: 

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Gạn xét tột cùng nó không tự tướng 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Nhãn thức phát khởi nhờ căn trần. 

Đoạn kệ tụng nầy đề cập đến các thức, vốn là sự kết hợp của sáu căn bên 

trong và sáu trần bên ngoài. Sáu căn có tính biết, trong khi sáu trần thì không. 

Do vậy, sáu thức có một nửa biết và một nửa không biết. Ba thành phần nầy 

kết hợp với nhau để thành ra thức. Gạn xét tột cùng nó không tự tướng. Thức 

không có tự tướng. 

Tự thể vốn đã không nhất định 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Vì chính các thức đã là trong trạng thái biến chuyển liên tục. Làm sao có thể 

dùng nó để mà tu tập viên thông? Thế nên nhãn thức cũng không được chọn. 

 Kinh văn: 

Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương 

Là do lực của đại nhân duyên 

Hàng sơ tâm không thể đến chỗ ấy 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Tâm nghe, thấu suốt cả mười phương. Pháp môn mà Bồ-tát Phổ Hiền tu tập 

đó là nhĩ thức. Nhưng tánh nghe chỉ rộng khắp khi do lực của đại nhân duyên. 

Pháp môn nầy đòi hỏi phải có năng lực từ một nhân duyên rất thù thắng. Chỉ 

có như vậy mới tu tập được pháp môn nầy. Hàng sơ tâm không thể đến chỗ 

ấy. Chúng sinh vừa mới phát tâm tu tập Bồ-tát đạo sẽ không thích hợp với 
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pháp môn nầy. Do hàng sơ phát tâm không thể tu tập pháp môn nầy, nên Làm 

sao mà tu chứng viên thông. Pháp môn nầy cũng không được chọn. 

 Kinh văn: 

Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện, 

Nhằm thu nhiếp, an trụ tâm. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành "sở trụ" 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Quán chóp mũi đó chỉ là quyền phương tiện. Tôn-đà-la Nan-đà 

(Sundarananda) tu tập pháp quán tướng trắng trên chóp mũi. Tu pháp môn 

nầy liên quan đến tưởng, thế nên đó là một phương tiện khéo léo. Nhằm thu 

nhiếp, an trụ tâm. Phương pháp đó là để giúp cho tâm được an trụ. 

Nếu đối tượng quán sát trở thành "sở trụ" 

Mục tiêu của phương pháp nầy là đem tâm về an trụ tại một nơi, nhưng vì tiếp 

tục có một nơi để tâm an trụ, thì Làm sao mà tu chứng viên thông? Nên pháp 

môn nầy cũng không được chọn. 

 Kinh văn: 

Thuyết pháp vận dụng âm thanh văn tự 

Chỉ khai ngộ cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. 

Danh cú, văn tự không phải là vô lậu. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Phú-lâu-na di-đa-la-ni Tử  giảng pháp và giác ngộ nhờ ở thiệt căn. Thuyết 

pháp vận dụng âm thanh văn tự. Khi thuyết pháp và giảng kinh, thanh âm nói 

ra phải hay và phải hoàn hảo khi biểu hiện qua văn tự. Nên đó là Chỉ khai ngộ 

cho người trước đã gieo trồng chủng tử Phật. Danh cú, văn tự không phải là 

vô lậu. Làm sao mà tu chứng viên thông? 
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Vì đó là đối tượng của pháp hữu lậu, nên không thể chon pháp môn ấy làm 

phương tiện để tu chứng viên thông. 

 Kinh văn: 

Giữ giới chỉ câu thúc cái thân, 

Ngoài thân, lấy gì câu thúc ? 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Trưởng lão Ưu-ba-ly chuyên trì giới. Giữ giới chỉ câu thúc cái thân. Giữ giới 

hoặc phá giới cũng do ở thân. Đây là pháp thân liên hệ đến thân và tâm. 

Ngoài thân, lấy gì câu thúc? 

Nếu quý vị không có thân, thì chẳng cần phải kềm giữ chế ngự chúng. 

Giới và thân vốn không cùng khắp 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Phương pháp nầy không được toàn vẹn. Nên không được chọn làm phương 

tiện để tu tập viên thông. 

 Kinh văn: 

Thần thông là do tập nhân từ đời trước, 

Không dính dáng với ý thức phân biệt. 

Niệm lự, không tách rời sự vật 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng giải: 

Mục-kiền-liên là người có thần thông đệ nhất, đó là nhờ vào ý thức mà ngài 

có được năng lực thần thông. 

Thần thông là do tập nhân từ đời trước, 
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Có được thần thông là do nhân duyên đã được tích tập từ đời trước. Điều ấy 

Không dính dáng với ý thức phân biệt. Đó là vấn đề hoàn toàn khác hẳn với ý 

thức phân biệt. 

Niệm lự, không tách rời sự vật. 

 Tuy nhiên, thần thông vẫn cần đến tiến trình của niệm tưởng. Do vậy, thần 

thông không tách rời với phạm trù vật lý nên tự nó chẳng toàn diện. Làm sao 

mà tu chứng viên thông. 

Nên tu tập để có được thần thông cũng chẳng phải là cách hay nhất. 

 Kinh văn: 

Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Giảng giải: 

Khi quán tánh của đất, 

Vốn nó ngăn ngại, không thông suốt. 

Trì Địa Bồ-tát dùng phương pháp quán sát tánh của địa đại. Đất có tính cứng 

chắc và ngăn ngại. Không được dung thông. Đó là một pháp hữu vi, không 

phải là pháp môn để thể nhập dòng thánh. 

Pháp hữu vi không là giác tánh 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Nó không thể được xem như là phương pháp hay nhất để đạt đến viên thông. 

 Kinh văn: 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 

Vì như như thì chẳng phải là giác quán, 
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Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Có hành giả muốn tu tập bằng phương pháp quán sát thuỷ đại và thể nhập vào 

Thuỷ quán Tam-muội như Nguyệt Quang Đồng tử đã tu tập. 

Khi quán tánh của nước, 

Đã là quán tưởng thì không phải chơn, 

Vì khi hành giả nhập vào định theo phương pháp nầy, thì tiến trình của niệm 

tưởng, trạng thái tầm tư vi tế, ban đầu vẫn còn liên quan. Nhưng vì cảnh giới 

như như thì chẳng phải là giác quán. Nên phương pháp quán thuỷ đại chẳng 

phải pháp quán sát bản nhiên. 

Nên làm sao mà tu chứng viên thông? 

Thế nên phương pháp quán sát Thuỷ đại không được chọn làm pháp tu viên 

thông. 

 Kinh văn: 

Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 

Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Hoả đầu Kim cang Ô-sô-sắc-ma  tu tập pháp quán Hoả đại, vì ngài có tâm 

dâm dục rất mạnh. Đức Phật dạy ngài hãy quán sát lửa dục trong thân. 

Quán hỏa đại để trừ lửa tham dục 

Là do chán cái khổ, chưa phải viễn ly chơn thật. 

Sự quyết tâm lìa bỏ tâm dâm dục nầy chẳng phải tự nó là sự viễn ly chân thật. 

Đây Chẳng phải là phương tiện của hàng sơ tâm. Đối đãi chẳng phải là pháp 

vô thượng bồ-đề. Làm sao mà tu chứng viên thông. Không thể chọn phương 

pháp nầy là pháp môn để tu chứng viên thông. 
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 Kinh văn: 

Nếu quán tánh phong đại 

Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Lưu Ly Quang Vương tử dùng Phong đại để tu tập viên thông. Nếu quán tánh 

phong đại 

Động tĩnh chẳng phải là không đối đãi 

Động và tĩnh là hai cái đối đãi, chẳng phải là tuyệt đối. 

Đã đối đãi tức chẳng phải là vô thượng giác. 

Đối đãi chẳng phải là pháp giác ngộ tối thượng. 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Không thể cho phương pháp nầy để tu chứng viên thông. 

 Kinh văn: 

Nếu quán tánh không đại 

Hư không vô tri, chẳng hay biết. 

Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Nếu quán tánh không đại. Hư Không Tạng Bồ-tát tu tập bằng cách quán 

tưởng thân mình rộng lớn như hư không và được giác ngộ. Nhưng ở trong bài 

kệ nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói: Con quán sát tánh của Không đại và thấy 

rằng: Hư không vô tri, chẳng hay biết. Yếu tố nầy thiếu sự sáng suốt khiến nó 

không thích hợp cho hàng sơ phát tâm. 
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Không hay biết tức trái với bồ-đề. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Phương pháp nây không được chọn làm pháp môn để tu tập viên thông. 

 Kinh văn: 

Nếu quán tánh thức đại. 

Thức sanh diệt chẳng thường trụ 

Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Bồ-tát Di-lặc tu tập từ Thức đại. Ngài quán sát tánh của sáu thức. Nếu quán 

tánh thức đại. Thức sanh diệt chẳng thường trụ. Hãy thử nhìn vào thức tâm 

phân biệt, nó không dừng trụ lâu dài. Chỉ bận tâm trong phân biệt hư vọng. 

Nơi nào có đối tượng để quán, và có niệm quán tưởng, thì ở đó đều là hư 

vọng. Làm sao mà tu chứng viên thông. Thế nên phương pháp nầy không 

được xem là viên thông. 

 Kinh văn: 

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 

Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Làm sao mà tu chứng viên thông? 

Giảng giải: 

Bồ-tát Đại Thế Chí tu tập Kiến đại. Ngài thu nhiếp tất cả sáu căn mà không 

cần lựa chọn, tịnh niệm liên tục.  

Tất cả các hành đều vô thường, 

Tưởng niệm vốn trong vòng sanh diệt. 
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 Cả tánh của niệm tưởng và đối tượng được niệm tưởng cũng đều là thuộc về 

sinh diệt. Khi quý vị niệm, thì nó hiện ra; khi quý vị dừng niệm, thì nó biến 

mất. 

Nhân quả nay đã quá sai khác. 

Chúng ta mong được siêu việt ý niệm nhân quả 

Làm sao mà tu chứng viên thông. 

Thế nên pháp môn niệm Phật cũng không thích hợp cho việc tu chứng viên 

thông. 

 Kinh văn: 

Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà 

Thể chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Muốn tu chứng tam-ma-đề 

Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Giảng giải: 

Đến thời điểm nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã trình bày xong về các pháp môn 

mà các bậc thánh đã chứng được. Ngài tiếp tục trình bày: 

Con nay kính bạch Thế tôn 

Phật ra đời ở cõi ta-bà 

Thể chân thật của pháp môn trong cõi này 

Thanh tịnh do ở nói và nghe 

Trong thế giới nầy, nơi được gọi là “nhẫn chịu,” nơi Đức Phật đã thị hiện vì 

lòng từ bi, phương pháp chân thực để giáo hóa chúng sinh là tính thanh tịnh 

của âm thanh. Điều ấy chỉ cho pháp môn phản văn văn tự tánh. 

Muốn tu chứng tam-ma-đề 
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Thật nên do tánh nghe mà vào. 

Công phu phản văn văn tự tánh thực sự là vi diệu nhất, hay nhất trong tất cả 

các pháp môn. 

 Kinh văn: 

Rời khổ, được giải thóat. 

Hay thay Quán Thế Âm! 

Giảng giải: 

Rời khổ, được giải thóat. Chúng ta có thể lìa xa cái khổ và được giải thóat. 

Lìa khỏi cái khổ tất là giải thóat. Giải thóat chính là sự lìa xa cái khổ. 

Hay thay Quán Thế Âm! 

 Pháp môn của Bồ-tát Quán Thế Âm thật là vi diệu! 

 Kinh văn: 

Trong kiếp số nhiều như cát sông Hằng 

Vào cõi Phật như vi trần 

Được lực tự tại rất to lớn. 

Bố thí sự vô uý cho chúng sinh. 

Giảng giải: 

Vì sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi khen ngợi Bồ-tát Quán Thế Âm? Trong kiếp số 

nhiều như cát sông Hằng 

Vào cõi Phật như vi trần. Trong nhiều kiếp, Bồ-tát Quán Thế Âm đã thể nhập 

vào vô số quốc độ Phật nhiều như vi trần. Được lực tự tại rất to lớn. 

Bố thí sự vô uý cho chúng sinh. Với năng lực thần thông và đại tự tại, Bồ-tát 

Quán Thế Âm đã giúp cho mọi chúng sinh được sự không sợ hãi. 

 Kinh văn: 

Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 
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Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành 

Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Giảng giải: 

Nhiệm mầu là âm thanh của Quán Thế Âm 

Quán Thế Âm Bồ-tát là vô cùng vi diệu. 

Âm thanh thanh tịnh như tiếng hải triều 

Âm thanh thanh tịnh và trong sáng của ngài giống như tiếng sóng của đại 

dương. Cứu độ thế gian, khiến đều được an lành. Ngài cứu độ cho mọi loài 

chúng sinh ở thế gian nầy, mang lại sự an bình và mãn nguyện cho tất cả. 

Xuất thế gian, được quả thường trụ. 

Ngài siêu việt thế gian và chứng được tánh giác thường trú. Ngài đạt được 

năng lực thần thông tự tại bất hoại, và thường trụ. 

 Kinh văn: 

Con nay kính bạch Như Lai 

Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày 

Ví như có người trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mười xứ cùng lúc đều nghe 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Giảng giải: 

Con nay kính bạch Như Lai 

Như lời Bồ-tát Quán Thế Âm vừa trình bày về việc ngài tu chứng viên thông. 

Ví như có người trong chỗ yên lặng 

Khắp mười phương đều đánh trống 

Mười xứ cùng lúc đều nghe. 
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Trong mỗi nơi ở mười phương đều đánh trống cùng một lúc. Dù tiếng trống 

đến từ mười phương, nhưng một người ở trong căn phòng yên tĩnh có thể 

nghe được các tiếng trống ấy cùng một lúc. 

Đó gọi là hoàn toàn chân thật. 

Tánh (nghe) nầy mới chân thật là viên mãn. 

 Kinh văn: 

Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy 

Thân, khi hợp mới biết xúc. 

Ý căn, phân vân không manh mối. 

Giảng giải: 

Mắt không thể thấy khi có chướng ngại bên ngoài 

‘Mắt’ ở đây không phải là Phật nhãn, Huệ nhãn, Pháp nhãn, Thiên nhãn, hoặc 

nhục nhãn–chẳng phải là nhục nhãn. Điều đề cập đến ở đây là con mắt thông 

thường. Những con mắt nầy chỉ có thể thấy được trong giới hạn, không thể 

thấy xuyên suốt và ở trên nó. Nó không thể nhìn thấy được xuyên qua những 

vật chướng ngại. Chẳng hạn, nếu chúng ta đóng cửa sổ và buông màn xuống, 

thì chẳng thể nào nhìn thấy được cảnh vật bên ngoài. Ngay cả trong sự nhận 

biết những cái cận kề để sử dụng, chỉ một lớp da cũng ngăn che không cho ta 

thấy đường. Như chúng ta không thể nào thấy được cái gì bên trong thân với 

con mắt thông thường. Mắt của bạc thánh lại là một vấn đề khác, nhưng ở đây 

chúng ta đang bàn về khả năng của con mắt thường. Nó không thể thấy xuyên 

qua được một tờ giấy mỏng! Cũng vậy, khi nhìn bên phải thì không thể thấy 

được bên trái, và khi nhìn bên trái thì không thể thấy được bên phải. 

Thiệt căn, tỷ căn cũng như vậy. 

Giữa các hơi thở cũng có khoảng dừng khi không có không khí vào hoặc ra 

khỏi mũi. Và lưỡi phải có vị thì mới biết được tánh nếm. Không có gì để nếm, 

thì lưỡi chẳng có tác dụng. Nên hai căn nầy, đều ít nhiều giống như nhãn căn. 

Thân, khi hợp mới biết xúc. 

Thân phải tiếp xúc với đối tượng của xúc chạm thì xúc giác mới có được, và 

vì thế, nó cũng không được hoàn toàn. 
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Ý căn, phân vân không manh mối. 

Niệm tưởng thì lăng xăng và hỗn loạn, không có một trật tự gì cho chúng cả, 

thế nên nó cũng chẳng hoàn toàn tốt cho việc tu chứng viên thông. 

 Kinh văn: 

Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng 

Xa gần đều nghe được 

Năm căn so sánh thật không bằng 

Thế mới chân thật thông. 

Giảng giải: 

Với nhĩ căn, Cách tường, tai vẫn nghe được tiếng. Quý vị vẫn nghe được 

những gì bên kia bức tường. Xa gần đều nghe được. 

Năm căn so sánh thật không bằng. Mắt, mũi, lưỡi thân ý đều không có tác 

dụng như nhĩ căn–nó hòan hảo hơn những căn nầy. Tác dụng của nó hoàn 

toàn dung thông và không bị ngăn ngại. Những căn khác không thể nào sánh 

bằng nhĩ căn được. Thế mới chân thật thông. Năm giác quan kia không có 

được sự dung thông chân thực nầy. 

 Kinh văn: 

Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Trong tánh nghe thành có, thành không. 

Khi không tiếng, gọi là không nghe 

Chẳng phải thật là không có tánh nghe. 

Giảng giải: 

Tánh của âm thanh, có động có tĩnh. 

Khi thì có tiếng, khi thì không có tiếng. Khi không có tiếng, gọi là yên tĩnh. 

Trong tánh nghe thành có, thành không. Tánh nghe nhận biết sự di chuyển 

của thanh âm và sự yên lặng khi không có tiếng. Khi không tiếng, gọi là 

không nghe. Chúng ta gọi như vậy. Nhưng Chẳng phải thật là không có tánh 
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nghe. Tánh nghe dứt khóat là không biến mất. Khi chúng ta nói rằng không 

nghe, thì tánh nghe thực ra chẳng hề biến mất. 

Kinh văn: 

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Có tiếng, tánh nghe cũng chẳng sanh. 

Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mới thường chân thật. 

Giảng giải: 

Không tiếng, tánh nghe đã không diệt 

Khi không có tiếng không có nghĩa là tánh nghe đã bị mất đi. Khi có tiếng, 

tánh nghe cũng chẳng sanh. Khi nghe có tiếng, thì cũng chẳng có gì biến đổi 

trong tánh nghe. 

Lìa hẳn hai ý niệm sanh diệt 

Thế mới thường chân thật. 

Tánh nghe thường vốn tự đầy đủ trong chính nó và lìa hẳn hai ý niệm sinh 

diệt. Sính diệt đã hoàn toàn trở nên dung thông nhau. Tánh nghe là tánh 

thường trụ, bất biến, chẳng phải là đối tượng của sinh diệt. 

 Kinh văn: 

Dù đang lúc mộng tưởng 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà (tánh nghe) không có. 

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ 

Thân, ý không so kịp. 

Giảng giải: 

Khi có tiếng, khi không có tiếng, khi tiếng vừa mới khởi, khi tiếng đã mất 

hẳn, thì tánh nghe không bao giờ bị biến mất. Mọi người có thể nhận ra điều 

nầy trong trạng thái tỉnh thức bình thường. Nhưng nó vẫn thường hiện hữu 

ngay đang lúc mộng tưởng. 
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Có người đang ngủ rất mê nhưng vẫn nghe được tiếng chày vỗ do người giặt 

áo quần và tiếng chày giã gạo như tiếng chuông trống đang hoà nhau. Điều 

nầy chứng tỏ rằng tánh nghe vẫn hiện hữu ngay cả trong giấc mơ. 

Chẳng phải do không suy nghĩ mà (tánh nghe) không có. 

Chẳng như tâm ý, không hiện hữu khi chẳng suy nghĩ. 

Tính giác quán vượt ra ngoài suy nghĩ. Tính hay biết về tánh nghe ấy vượt ra 

ngoài sự suy nghĩ. 

Thân, ý không so kịp. 

Thân và tâm đều không thể nào so sánh được với tánh nghe của nhĩ căn. 

 Kinh văn: 

Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mất tánh nghe 

Theo thanh trần nên bị lưu chuyển 

A-nan tuy nhớ giỏi 

Vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 

Xoay ngược dòng, thóat khỏi hư vọng. 

Giảng giải: 

Hiện tại cõi ta-bà 

Thanh luận được biểu dương 

Chúng sinh bỏ mất tánh nghe 

Giảng giải: 

Họ không nhận ra được tánh nghe bản hữu. Theo thanh trần nên bị lưu 

chuyển. 
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Họ không biết quay tánh nghe trở lại để nhận ra tự tánh mình. Họ ham tìm 

cầu bên ngoài, họ lắng nghe bên ngoài. Họ đuổi theo thanh trần và hướng ra 

ngoài mà truy tìm. Nếu mình để cho nhĩ căn đuổi theo thanh trần thay vì xoay 

tánh nghe trở lại hướng vào bên trong, thì mình sẽ bị rơi trong dòng sanh tử. 

Đó cũng là một nút thắt. Có sanh tử, nên có nút buộc. Nó khởi đầu vì quý vị 

đuổi theo thanh trần. Quý vị không thể nào kéo nó lui được. 

A-nan tuy nhớ giỏi. A-nan là người rất thông minh và nhớ giỏi. Ngài có thể 

nhớ nằm lòng các bộ kinh trong Tam tạng. 

Vẫn không khỏi mắc tà nạn. 

A-nan tuy thông minh, nhưng ngài vẫn không thể nào thóat khỏi nạn do con 

gái của Ma-đăng-già và thần chú của Tiên Phạm thiên. A-nan đã bị bắt bởi tà 

thuật của ngoại đạo. 

Há chẳng phải tuỳ chỗ chìm đắm 

Xoay ngược dòng, thóat khỏi hư vọng. 

Nếu quý vị có thể phản văn văn tự tánh, thì tự nhiên sẽ không phải chống cự 

với một thứ hư vọng nào. Quý vị sẽ không còn sai lầm như vậy. Nguyên nhân 

mà A-nan dễ bị mắc phải tà thuật là do A-nan luôn luôn tìm cầu bên ngoài. A-

nan nghiên cứu cái nầy rồi học cái kia và thông thạo kinh nầy rồi kinh khác, 

nhưng không bao giờ tự hồi quang phản chiếu. A-nan không bao giờ chịu 

dừng lại suy nghĩ xem tại sao mình suy nghĩ và hành xử như vậy. Tất cả mọi 

việc mà A-nan làm là học. Ông học quá nhiều đến nỗi quên mất mình là gì. 

Chuyện nầy khiến tôi nhớ đến câu trả lời của Khổng Tử khi có người hỏi: 

“Có ai trên đời giống như...” người hỏi bắt đầu. 

“Giống như cái gì?”  Khổng Tử hỏi. 

 “Nó đi, đem mọi người theo mình–đem theo họ hàng thân quyến trong gia 

đình, ngoại trừ vợ mình. Nó quên mang theo vợ nó. Có hạng người như thế 

chăng?” 

Quý vị có nghĩ thử xem Khổng Tử trả lời như thế nào không? Khổng Tử có 

trả lời rằng quên mang theo vợ mình là điều không thể được? Hay ngài trả lời 

rằng quên mang vợ mình theo là điều có thể được đối với con người? 

Khổng Tử đáp: “Thời nay, con người thậm chí còn quên cả chính mình!” 

Không những họ quên vợ mình, mà còn quên cả thân mình. Có nghĩa là họ 
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không biết rằng trong tương lai, thân họ sẽ chết. Họ quên rằng mình sẽ phải 

trải qua tuổi già, rồi bệnh, và chết. 

 Vì A-nan tập trung vào việc nghiên cứu những điều bên ngoài mình và vào 

việc phát triển khả năng học thuật của mình, A-nan thờ ơ việc tu tập để phát 

huy định lực. Do A-nan xao nhãng định lực, nên ông không biết làm sao để 

công phu phản văn văn tự tánh, thế nên A-nan đuổi theo thanh trần. A-nan 

không làm cho thanh trần trở về theo tự tánh mình nên A-nan bị mắc vào nạn 

với con gái của Ma-đăng-già. 

  Kinh văn: 

A-nan! Hãy nghe kỹ. 

Tôi nương uy lực Phật 

Trình bày tam-muội của Kim cang vương 

Như huyễn bất khả tư nghì, 

Thiền định là mẹ của chư Phật. 

Giảng giải: 

 Khi Văn-thù-sư-lợi Bồ-tát nói đến đây, ngài gọi A-nan. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 

là một vị Pháp vương tử có tuổi tác rất cao, trong khi A-nan còn rất trẻ. Ở 

đây, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đại diện cho Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang 

tuyên bày giáo pháp, thế nên ngài thu hút sự của chú ý A-nan. A-nan! Hãy 

nghe kỹ. 

Hãy chú ý! Lắng nghe từng lời, đừng xem thường chút nào. Đừng ngồi đó mà 

ngủ gục khi tôi nói dòng kệ nầy! Ông nên biết rằng bài kệ nầy mà tôi đang nói 

ra không phải là do ý riêng của tôi. Bài kệ được tuyên bày do uy lực của Đức 

Phật trao truyền cho tôi.Đức Phật chỉ định cho tôi phải nói và diễn bày nội 

dung nầy. Ngài bảo tôi phải chọn ra pháp môn cho ông tu. Ông không nên 

nghĩ rằng do tôi, Văn-thù-sư-lợi, là người đang nói với ông điều nầy; mà đó 

chính là Đức Phật đang nói cho ông. Nay ông đã hiểu chưa? 

Trình bày tam-muội của Kim cang vương. Nương vào Đức Phật, tôi sẽ trình 

bày pháp môn của Kim cang vương. 

Như huyễn bất khả tư nghì, 

Thiền định là mẹ của chư Phật. 
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Đây là pháp môn tu mà chẳng cần tu. Tu mà chẳng tu. Chẳng tu mà tu. Đúng 

hơn là giống như trò chơi, thế nên cùng một lúc đó là sự thực. Vi diệu là ở đó. 

Quý vị không thể tưởng tượng ra được pháp môn nầy vi diệu đến như thế nào. 

Quý vị không thể tượng tượng ra được hoặc diễn đạt sự vi diệu ấy bằng lời. 

Tam-muội ấy là mẹ của chư Phật. Tất cả các Đức Phật đều xuất sinh từ tam-

muội nầy. Thế nên hãy chú ý. Ông có muốn thành Phật không? Nếu có, hãy 

chú tâm những gì tôi sẽ nói. Và rồi ông phải thực hành công phu. Đừng chỉ 

uổng công sức trong những kỹ năng bên ngoài. Ông phải đạt cho bằng được 

công phu nội quán.   

 Kinh văn: 

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 

Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 

Giảng giải: 

Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi tiếp tục: 

Ông nghe các pháp bí mật 

Của chư Phật nhiều như số vi trần 

A-nan, ông đã nghe vố số chư Phật giảng nói về các pháp môn bí mật. ‘Bí 

mật’ có nghĩa là quý vị nói điều gì đó cho một người nghe mà người thứ hai 

không biết được điều ấy. Hoặc là quý vị nói về người thứ hai mà người thứ 

nhất không biết được. Mỗi người đều không biết được điều gì đã nói với 

người kia. Tại sao Đức Phật có những pháp môn bí mật? Là vì căn tánh của 

chúng sinh khác nhau. Mỗi chúng sinh thích những điều khác nhau. Hơn thế 

nữa, mỗi người lại tu tập những pháp môn riêng biệt trong đời quá khứ. Do 

vậy, Đức Phật quán sát căn cơ, ngài xem xét pháp môn quý vị đã tu tập trong 

dời trước, căn cứ vào đó, ngài dạy quý vị bây giờ nên tu tập như thế nào. 

Quán cơ đầu giáo 

Giảng pháp cho từng người. 

Ngài không dạy cho quý vị pháp môn mà không thích hợp với quý vị. 

Nếu trước tiên không trừ các dục lậu 
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Nghe nhiều, chất chứa thành lầm lỗi. 

Dù Đức Phật đã có nhiều pháp môn bí mật, quý vị cũng vẫn chưa trừ bỏ các 

dục lậu của mình. “Dục” thật là rất khó hàng phục. Ngay khi quý vị có tham 

dục, là quý vị có lậu hoặc. Tham dục nghiêm trọng nhất mà mọi người đều 

khó tìm cách cắt bỏ đó là tham danh sắc. Nếu quý vị có thể trừ bỏ điều nầy thì 

quý vị là người phi thường. Khi quý vị nghiên cứu Phật pháp, quý vị phải nên 

trừ bỏ tham dục để mới có thể trừ sạch mọi lậu hoặc. 

Quả vị thứ tư của A-la-hán thì không còn lậu hoặc. Sơ quả A-la-hán là Kiến 

đạo vị, là kết quả của sự dứt trừ được 88 phần kiến hoặc. Quả vị thứ nhì A-la-

hán được gọi là Tu đạo vị. Quả vị thứ tư của A-la-hán gọi là Chứng đạo vị. Ở 

quả vị thứ nhất, thứ nhì và thứ ba của A-la-hán chưa được gọi là chứng quả vị 

vô lậu. Chỉ đến quả vị thứ tư mới chứng quả vô lậu. Đạt được quả vị vô lậu là 

điều rất quan trọng. Tại sao A-nan chưa đạt đến quả vị nầy? Vì A-nan chưa 

trừ bỏ tham dục.  A-nan vẫn còn ham thích một số điều. A-nan chưa được 

thanh tịnh, vì thế nên Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi mới nói với A-nan, “Nếu 

ông không tu tập và diệt trừ tâm tham đắm danh sắc, thì ông sẽ không tương 

ưng với Phật pháp. Nếu ông chỉ một bề chuyên vào đa văn, thì ông sẽ mắc 

phải lỗi lầm. Đó là mguyên do khiến cho ông phải mắc nạn với con gái của 

Ma-đăng-già. Nếu ông từ bỏ tham dục và lậu hoặc, thì ông sẽ không còn gặp 

những nạn ấy nữa.” 

Khi chúng ta thấy một người thông minh như A-nan mà vẫn còn mắc phải sai 

lầm nầy, chúng ta nên lưu ý rằng không những chúng ta chưa nghiêm khắc 

với tham dục, mà chúng ta còn có ý định truy tìm nó. Chưa bao giờ chúng ta 

nghĩ đến chuyện trừ bỏ nó. Quý vị có thấy đó là một sai lầm nữa không? Đến 

lúc nầy, mọi người nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta còn tham dục chăng? 

Chúng ta đã trừ bỏ chúng được chưa? Nếu chưa, thì chẳng có gì để nói. Nếu 

quý vị muốn trừ bỏ chúng, thì hãy nhanh chóng bắt đầu tu tập công phu phản 

văn văn tự tánh. Hãy học pháp môn nhĩ căn viên thông của Bồ-tát Quán Thế 

Âm. 

 Kinh văn: 

Đem cái nghe thọ trì Phật pháp 

Sao không tự nghe tánh nghe của mình? 

Giảng giải: 

“Đem cái nghe thọ trì Phật pháp. Ông đã phí công để nghien tầm Phật pháp.” 

Văn-thù-sư-lợi nói với A-nan. “Với công phu đó, Sao không tự nghe tánh 

nghe của mình? Sao ông không quay cái nghe trở lại để nhận ra tánh nghe của 
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mình. Sao ông không phát huy công phu tu tập nầy? Sao ông không quay lại 

nhìn vào chính mình?” 

 Kinh văn: 

Tánh nghe không phải tự nhiên sanh 

Nhân thanh trần mà có tên gọi 

Xoay lại cái nghe là thóat khỏi thanh trần 

Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? 

Giảng giải: 

A-nan, đừng nên tiếp tục quá chú tâm việc học mà xao nhãng tu tập định lực. 

Tánh nghe không phải tự nhiên sanh. Vốn tự nó hoàn toàn không do tự nhiên 

mà có. 

Nhân thanh trần mà có tên gọi. Vì có thanh trần, nên có cái nghe. Chúng ta 

gọi cái nhận ra thanh trần là ‘nghe ‘tiếng’’ Xoay lại cái nghe là thóat khỏi 

thanh trần. Cái đã lìa xa ấy, gọi là gì? Chúng ta nói có cái nghe là do có tiếng, 

nhưng cái nghe có còn đó khi không có tiếng không? Cái nghe vẫn còn. Vì 

tánh nghe không phải là đối tượng của sinh diệt. Do vậy, xoay lại tánh nghe. 

Từ bây giờ, không đuổi theo sáu căn và sáu trần. Đưa sáu căn và sáu trần trở 

lại với tự tánh. 

Phản văn văn tự tánh 

Tức thành Vô thượng đạo. 

Cái gì là tự tánh của quý vị? Khi quý vị lắng nghe, quý vị sẽ nhận ra. Bây giờ, 

trước khi quý vị nhận ra, quý vị sẽ không hiểu được cho đến khi tôi nói cho 

quý vị biết. Chẳng hạn,, khi tôi uống tách trà nầy, chính tôi biết tách trà lạnh 

hay nóng, nhưng quý vị vẫn không biết gì cả. Nếu quý vị muốn biết, quý vị 

phải tự mình uống trà. Nếu quý vị muốn nhận ra tự tánh của chính mình, 

trước tiên hết, quý vị phải xoay tánh nghe trở lại. Nếu quý vị không làm như 

vậy, làm sao mong nhận ra tự tánh của mình được? Quý vị hỏi: 

“Khi xoay tánh nghe trở lại, làm sao để nghe?” 

Dùng tai của mình, nhưng đừng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Đừng cố gắng 

tìm hiểu xem những gì đang diễn ra ngoài phố, hoặc ai đang nói điều gì. Xoay 

cái nghe trở vào bên trong và lắng nghe bên trong của chính mình. Theo cách 
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nầy tự tánh của quý vị sẽ hiển bày. Đó là cách thức quý vị thực hành. Nay quý 

vị đã hiểu rồi chứ? 

Khi xoay tánh nghe trở lại, mình được tự tại với âm thanh bên ngoài. “Cái đã 

lìa xa ấy, gọi là gì?” Nếu chính quý vị có thể lìa hẳn được với âm thanh bên 

ngoài, nghe nhưng chẳng nghe, đây chẳng phải thực sự là tánh nghe hay 

sao?  Đúng vậy và chẳng phải vậy. Không phải mà phải. Nghe mà chẳng 

nghe. Đó có nghĩa là tự tại đối với âm thanh. Mình nghe, nhưng không giống 

như cách mình nghe trước đây. Dù biết rằng cái nghe thông thường có thể 

nghe được xa hoặc gần, nó vẫn có một giới hạn. Nếu quý vị chân thực đạt 

được công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình, thì quý vị 

có thể nghe được suốt cả pháp giới. Nhưng quý vị cũng có thể chọn cách 

không nghe gì đến âm thanh của toàn thể pháp giới. Quý vị phải chế ngự. 

Giống như điện tín. Nếu tôi muốn gửi, tôi có thể gửi đi cho mọi người khắp 

mọi nơi vào bất kỳ lúc nào. Còn nếu tôi không muốn gửi điện tín, tôi sẽ không 

làm việc ấy. Nếu tôi muốn nghe những âm thanh nào trong pháp giới, tôi có 

thể bật nó lên. Quý vị hãy thử xem. Thế sự tự tại đối với âm thanh như vậy 

gọi là gì? Nó vốn không có danh xưng. Đó là cái vượt ra ngoài danh xưng 

nghe và tánh nghe chân thực. 

 Kinh văn: 

Khi một căn đã trở về nguồn 

Sáu căn tức thành giải thóat. 

Giảng giải: 

Ngay khi danh xưng đã không còn, người ta có thể nói rằng đó là ý căn đã 

được mở ra. 

Khi một căn đã trở về nguồn 

Sáu căn tức thành giải thóat. 

‘Nguồn’ tức là tánh Như Lai tạng. Khi một căn (giác quan) quay trở về với 

tánh Như Lai tạng, thì cả sáu căn cùng kết hợp với nhau. Những người anh 

lớn quy về và các em nhỏ cũng theo về. Nhưng nếu quý vị không đưa một căn 

trở về, thì chẳng có căn nào cùng về theo. Chúng có liên quan với nhau, vì 

vốn chúng là một, nhưng chúng bị chia thành sáu.  

 Kinh văn:   

Thấy, nghe như mắt nhặm 
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Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 

Giảng giải: 

Tại sao chúng ta chưa thành Phật? Chúng ta bị trói buộc bởi sáu căn và sáu 

trần. Thế nên chúng ta phải tìm ra một phương pháp để đạt được giải thóat. 

Không chỉ chúng ta bị trói buộc bởi các căn và các trần; cùng một lúc, A-nan 

cũng mắc phải vấn đề nầy. Chúng ta đang gặp cùng tình huống khó xử. A-nan 

đã đi con đường ấy để đạt đến giải thóat, và chúng ta bây giờ rất may mắn 

được học phương pháp đó. Chúng ta, cũng vậy, có thể đi trên con đường nầy 

và được giải thóat. 

Thấy, nghe như mắt nhặm 

Cái thấy, cái nghe là điều gì đó không thực. Nó như là huyễn hóa, như màn 

sương mỏng phủ qua mắt, như mây trên bầu trời. 

Ba cõi như hoa đốm giữa hư không. 

Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới làm thành ba cõi. Chúng ta đang ở trong đó, 

nhìm chăm chăm vào hư không cho đến khi cái nhìn chăm chú ấy khiến ta 

mỏi mệt. Thế nên trông giống như có hoa đang nhảy múa trong hư không. Mở 

đầu cho bài kệ nầy, ngài Văn-thù-sư-lợi đã nói: 

Không sanh đại giác trung 

Như hải nhất âu phát 

Hư không sanh trong Đại giác 

Như một bọt nước nổi lên giữa biển 

 Hư không sanh ra trong biển mênh mông của tánh giác ngộ và được ví như 

một hòn bọt nổi lên giữa biển hư không. 

Tánh nghe xoay trở lại, gốc bệnh nhặm tiêu trừ. 

Khi chúng ta xoay tánh nghe trở về để nhận ra tự tánh của mình, thì lớp màn 

mỏng che mắt ấy biến mất. 

Trần tướng tiêu, tánh giác thuần thanh tịnh. 
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Khi cảm nhận của các giác quan không còn, thì các khách trần không còn 

phiền nhiễu quý vị nữa. Nên tánh giác của mình là hoàn toàn thanh tịnh. 

 Kinh văn: 

Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. 

Thể tịch chiếu trùm khắp hư không. 

Trở lại quán sát việc thế gian 

Giống như việc trong mộng. 

Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 

Thì ai bắt giữ được ông? 

Giảng giải: 

A! Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói rất mạnh mẽ. Ngài không cần một chút tao nhã 

nào. Ngài đang thẳng thừng quở trách A-nan: 

“Tột cùng thanh tịnh, trí quang thông suốt. Một khi tánh giác của ông viên 

mãn và thanh tịnh, thì đến chỗ cùng tột, trí sáng suốt bao trùm khắp. Quý vị 

trở nên giác ngộ. Thể tịch chiếu trùm khắp hư không. Khi quý vị đạt được 

công phu nầy rồi, thì hư không có ngay chính trong quý vị. Tự tánh của quý vị 

chính là tánh giác ngộ rộng khắp. Khi quý vị trở về với bản tánh vốn luôn 

luôn là của mình, thì mình bao trùm khắp cả hư không.   

Trở lại quán sát việc thế gian 

Giống như việc trong mộng. 

Khi quý vị vẫn tiếp tục dùng công phu này, quý vị quán sát  thế giới và sẽ 

thấy nó chẳng khác gì hơn một giấc mộng. 

Ma-đăng-già chỉ là chiêm bao 

Thì ai bắt giữ được ông? 

Cô ta là một phần của giấc mộng. Ai là người có thể bắt ông? Ông đánh mất 

thể diện. Ông muốn có mặt ở đó. Ông thích cô ta. Nếu ông đạt được trình độ 

công phu như tôi vừa mô tả, thì ai cấm chế được ông?” Quý vị thấy chẳng có 

chút tao nhã nào. Phải không? 
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 Kinh văn: 

Như các huyễn sư giỏi trong đời 

Tạo ra các hình người như thật 

Tuy thấy các căn đều cử động 

Chủ yếu đều do bộ máy giật giây 

Máy dừng, tất cả trở về yên lặng 

Các trò huyễn thành vô tánh. 

Giảng giải: 

Như các huyễn sư giỏi trong đời. 

Điều nầy giống như trò trình diễn múa rối thời xưa, khi các con rối nhảy múa 

và trình diễn đàng sau một tấm phông màu. Phía sau là những con rối được 

làm bằng da lừa, gắn với những sợi dây được điều khiển bởi người trình diễn 

rối, và khán giả nhìn thấy bóng của những con rối phản chiếu lên bức màn. 

Ngày nay chúng ta có xi-nê. Những con rối giống như người thật, nhưng thực 

ra chúng được điều khiển bởi những nghệ sĩ rối (puppet-master). Họ thường 

đánh nhau om sòm trên sân khấu bằng gươm và súng. Tôi nhớ là mình đã 

xem từ hồi nhỏ. 

Họ Tạo ra các hình người như thật 

Các con rối mặc áo quần như đàn ông và phụ nữ, rồi nhảy múa trên sân khấu. 

Tuy thấy các căn đều cử động 

Chủ yếu đều do bộ máy giật giây 

Dường như chúng có thể cử động tay chân và thậm chí cả nháy mắt và môi, 

nhưng thực ra đều là do máy. Chúng được nối liền với một bộ máy. Tuy 

nhiên,, người xem vẫn bị làm cho sững sờ. 

Máy dừng, tất cả trở về yên lặng 

Các trò huyễn thành vô tánh. 
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Rốt ráo, chúng chẳng là gì cả. Trong chương nầy, Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi giải 

thích vì sao các pháp đều như huyễn mộng. Trong chương trước đã có nói rõ 

tại sao chúng ta đang ở trong huyễn mộng. 

 Kinh văn: 

Sáu căn đều như vậy 

Nương một bản tánh sáng suốt 

Và phân ra sáu thứ hoà hợp 

Một thứ đã lìa ra, quay về. 

Thì cả sáu đều không tồn tại. 

Trong một niệm, trần cấu đều tiêu 

Chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. 

Giảng giải: 

Tại sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi nói về mộng và huyễn? Vì sáu căn giống như 

trò huyễn hóa. 

Sáu căn đều như vậy 

Sáu căn giống như trò múa rối được trình diễn bởi các nghệ sĩ rối. Đó như thể 

một bộ máy điều khiển chúng. Nhưng nếu một căn trở nên thanh tịnh, thì 

những căn khác cũng trở nên tự tại. 

Nương một bản tánh sáng suốt 

Vốn chỉ là một bản tánh sáng suốt trong Như Lai tạng. Nó phân ra sáu thứ hoà 

hợp. 

Chia ra thành mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

 Khi nếu Một thứ đã lìa ra, quay về–nếu các nút buộc đã được mở. Thì Thì cả 

sáu đều không tồn tại. 

Nếu một căn không còn tác dụng, thì những căn khác cũng sẽ dừng lại; chúng 

không còn có tác dụng nữa. 

Trong một niệm, trần cấu đều tiêu 
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Mọi sự liên quan giữa sáu căn và sáu trần đều chấm dứt. 

Chuyển thành tánh viên minh tịnh diệu. 

Chúng trở thành chân tâm sáng suốt vi diệu, thể tánh thanh tịnh thường trú 

của Như Lai tạng. 

 Kinh văn: 

Còn sót lại trần cấu là còn học vị 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Giảng giải: 

Còn sót lại trần cấu là còn học vị 

Khi ban đầu trừ bỏ được vô minh, thì vẫn còn lại vô minh vi tế gọi là sanh 

tướng vô minh. Đây có nghĩa là dư trần–phiền não còn sót lại như vi trần. 

Hàng Bồ-tát vẫn còn phải trừ sạch phiền não vi tế nầy. 

Sáng suốt cùng tột tức Như Lai. 

Đó là bản tánh của Như Lai tạng. 

 Kinh văn: 

A-nan và đại chúng 

Hãy xoay lại tánh điên đảo 

Xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Nhận ra tự tánh, thành đạo vô thượng. 

Thật tánh viên thông là như vậy. 

 Giảng giải: 

A-nan và đại chúng 

Hãy xoay lại tánh điên đảo 

Các ông nên tu tập theo phương pháp nầy. Các ông đừng chạy tìm cầu bên 

ngoài. Hãy xoay trở lại. Hãy nhìn vào bên trong và tìm lại chính mình. 
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Xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Nhận ra tự tánh, thành đạo vô thượng. 

Tánh của quý vị có thể thành tựu đạo Vô thượng. 

Thật tánh viên thông là như vậy. 

Tại sao Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chọn nhĩ căn? Vì đó là cách dễ nhất để tu tập 

thành công. Tôi tin rằng một số trong quý vị đã biết cách phát huy công phu 

tu tập nầy rồi, và một số thì chưa. Nghĩa của xoay tánh nghe trở vào để nhận 

ra tự tánh của mình là như thế nào? Đó là công phu dùng trong việc tham 

thiền. Khi tham thiền, quý vị đừng ham dành hết năng lực vào việc tìm càu 

bên ngoài. Quý vị phải nên hồi quang phản chiếu. Rồi hãy tự hỏi: “Ai là 

người niệm Phật?” “Ai?” Quý vị hãy đặt chữ “Ai?” trong tâm rồi lắng nghe 

bằng tai của mình. Theo đuổi chữ “Ai?”. Làm việc nầy liên tục, không dừng 

nghỉ. Đừng để cho công phu mình gián đoạn. Quan niệm tham đề tài nầy 

trong bất kỳ mình đang làm việc gì. 

Đi đứng nằm ngồi, không lìa khỏi công phu nầy 

Nếu lìa bỏ công phu, tức là đã sai lầm. 

“Đây” là cái gì? Đó là vấn đề. “Ai là người niệm Phật?” Quý vị không cần 

phải niệm lớn tiếng, mà hãy hỏi trong tâm mình và lắng nghe bằng tai của 

mình. Hãy lắng nghe bên trong, chứ không phải bên ngoài. Sau khi đã nghe 

bên trong, tâm và tánh nghe của quý vị cuối cùng sẽ hợp thành một. Và rồi 

trong một cách bất ngờ, vào một lúc không mong đợi, quý vị đột nhiên khai 

ngộ. Nhưng dứt khóat quý vị phải đem tâm và tánh của mình trở về lại thành 

một. Đừng để cho chúng tán loạn trong nhiều hướng. Đừng để chúng tiêu tán 

ra bên ngoài. Hãy gom chúng lại vào bên trong. Hãy xoay tánh nghe trở vào 

để nhận ra tự tánh của mình. Rốt cuộc và tự nhiên công phu của quý vị sẽ phát 

triển. Tham thiền và công phu xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của 

mình là giống nhau. Và bây giờ mọi người đã biết rằng dùng nhĩ căn để tu tập 

viên thông là phương pháp dễ nhất. Thế nên hãy đặt hết tâm lực vào mà tu tập 

phương pháp nầy. 

 Kinh văn: 

Đây là con đường thể nhập niết-bàn 

Của chư Phật như vi trần 

Các Đức Như Lai trong quá khứ 
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Đều thành tựu do pháp môn nầy 

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 

Chúng sinh tu học trong đời sau 

Đều nên nương theo pháp nầy. 

Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng 

Chẳng riêng gì Quán Thế Âm. 

Giảng giải: 

Bây giờ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi chứng minh tính xác thực cho pháp môn mà 

ngài đã chọn. 

Đây là con đường thể nhập niết-bàn 

Của chư Phật như vi trần 

Ngài nói: “Không chỉ Bồ-tát Quán Thế Âm đã chứng ngộ khi dùng pháp tu 

nầy, công phu tu tập sẽ dẫn đến viên thông mà tôi đã giải thích, chính tôi, 

Văn-thù-sư-lợi, cũng chứng minh cho pháp môn nhĩ căn viên thông nầy. 

Không chỉ riêng tôi, mà chư Phật nhiều như vi trần trong quá khứ cũng đã tìm 

ra con đường thể nhập niết-bàn nầy.” 

Các Đức Như Lai trong quá khứ 

Đều thành tựu do pháp môn nầy 

Các ngài thành tựu giác ngộ nhờ pháp tu viên thông xuất phát từ công phu 

xoay tánh nghe trở vào để nhận ra tự tánh của mình 

Các Bồ-tát trong hiện tại 

Nay đều thể nhập sự sáng suốt viên mãn 

Các vị Bồ-tát đang tu tập trong đời đều cùng đi con đường nầy. 

Chúng sinh tu học trong đời sau 

Đều nên nương theo pháp nầy. 
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Những người trong đời tương lai chưa gặp được Phật pháp sẽ chọ pháp tu 

nầy. Con cũng nhờ trong pháp ấy mà tu chứng. Đã từ lâu con đã thành tựu 

pháp môn nầy và đã chứng được viên thông. 

Chẳng riêng gì Quán Thế Âm. 

 Kinh văn: 

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 

Để cứu giúp trong đời mạt pháp 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Thì Quán Thế Âm  là hơn cả. 

Giảng giải: 

Thật như lời Đức Thế tôn 

Hỏi con về các phương tiện 

Kính bạch Đức Phật, con nói lời chân thật, con nói những điều vốn đúng thật 

như vậy. phương pháp Để cứu giúp trong đời mạt pháp 

Cho những người cầu pháp xuất thế gian 

Thành tựu được tâm niết-bàn 

Trong mười tám giới và bảy đại, pháp môn nào là viên thông nhất? Vị nào 

thích hợp nhất đối với căn cơ chúng sinh trong thời mạt pháp? Những người 

muốn ra khỏi thế gian và tìm cầu sự siêu việt. Làm sao để họ có thể thành tựu 

tâm nguyện để tu đạo và thực chứng niết-bàn? 

 Quán Thế Âm là hơn cả. 

Phương pháp hay nhất là quán sát âm thanh ở thế gian. 

Quán Thế Âm Bồ-tát, nay đang thị hiện ở cõi ta-bà, tương ứng nhất với pháp 

môn nầy. Pháp môn nầy là thích hợp nhất, phù hợp nhất với căn cơ mọi 

người. 
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 Kinh văn: 

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. 

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 

Giảng giải: 

Còn tất cả các phương tiện khác 

Đều là nhờ uy lực của Đức Phật 

Trong việc tu tập các pháp môn phương tiện nào khác ngoài nhĩ căn viên 

thông, chúng ta đều phải nương hờ vào sự gia hộ của Đức Phật mới được 

thành tựu. Không có sự hộ trì của chư Phật, chúng ta không thể nào thành tựu 

điều gì cả. 

Ngay nơi cảnh giới hiện tượng (sự) mà xả bỏ trần lao. 

Chẳng phải là phương tiện tu học thông thường 

Đồng giảng nói cho người căn tánh cạn và sâu. 

Dù có người đã dùng những phương tiện nầy để xả bỏ trần lao phiền não và 

vọng tưởng, nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất mà mọi người có 

thể vận dụng. Khi giảng pháp, mình phải quán sát nhân duyên. Mình phải 

quán sát căn tánh từng người. Đối với người có trí huệ, mình phải nói pháp 

sâu mầu. Với những người thiếu trí huệ, mình nên giải thích những đạo lý đơn 

giản. Pháp không thể nào luôn luôn được giảng nói cùng một kiểu. Chỉ có nhĩ 

căn là pháp môn viên thông nhất cho mọi căn cơ tu học. Tôi nghĩ pháp môn 

nầy là viên thông nhất.  

 Kinh văn: 

Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 

Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 
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Không lầm lẫn trong pháp môn nầy. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan 

Cùng chúng sinh trầm luân trong dời mạt pháp 

Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 

Chân thật tâm đúng là như vậy. 

Giảng giải: 

Sau khi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi trình bày xong bài kệ nầy, ngài cung kính đảnh 

lễ Tam bảo. 

Đảnh lễ Như Lai Tạng 

Như Lai là Chư Phật, Tạng là Tam tạng (tripitaka), tức là Pháp (dharma). 

Và những bậc vô lậu, không thể nghĩ bàn 

“Và những bậc vô lậu” là Tăng-già. Các vị Bồ-tát và A-la-hán vô lậu đều đã 

chứng được những cảnh giới Bất khả tư nghì. Thần thông và diệu dụng của 

các ngài khó có thể nghĩ bàn. Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đảnh lễ các bậc thánh 

hiền trong tăng già. 

Nguyện xin gia hộ cho đời vị lai 

Không lầm lẫn trong pháp môn nầy. 

 Con nguyện xin các ngài gia hộ cho mọi chúng sinh trong đời tương lai, để 

họ không có chút nghi ngờ nào về phiên âm môn phản văn văn tự tánh. 

Đây là phương tiện để thành tựu 

Nên đem dạy cho A-nan 

Phương pháp nầy vừa dễ tu tập vừa dễ thành tựu. Đây là pháp môn hay nhất 

cho A-nan tu tập. Không còn pháp môn nào hay hơn. 

Cùng chúng sinh trầm luân trong dời mạt pháp 
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Chỉ dùng nhĩ căn tu tập 

Pháp môn nầy không chỉ thích ưng đối với A-nan, mà còn thích hợp cho mọi 

căn cơ chúng sinh trong đời mạt pháp. Chỉ dùng nhĩ căn làm phương tiện tu 

tập. 

Đạt viên thông nhanh hơn các pháp khác 

Chân thật tâm đúng là như vậy. 

Pháp tu viên thông nầy vượt qua 25 pháp môn phương tiện khác. Dễ hơn và 

mang đến những kết quả vượt bậc. Chân thật tâm đạt được thông qua pháp 

môn tu nầy là như con đã giải thích như trên.  

Kinh văn: 

Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang, nhận được sự khai 

thị sâu mầu. Thấy bồ-đề và đại niết-bàn của chư Phật giống như người 

nhân có việc phải đi xa chưa trở về được. Nay đã biết rõ con đường về 

nhà. 

Giảng giải: 

Lúc ấy A-nan và cả đại chúng, thân tâm rỗng rang. Họ đã đạt được sự hiểu 

biết thấu đáo. Nhận được sự khai thị sâu mầu. Thấy bồ-đề và đại niết-bàn của 

chư Phật. 

Họ đã hoàn toàn nhận ra giáo lý sâu xa mầu nhiệm của Đức Phật và Bồ-tát 

Văn-thù-sư-lợi. Họ xem giáo lý về bồ-đề niết-bàn như người nhân có việc 

phải đi xa chưa trở về được. Nay đã biết rõ con đường về nhà. 

Những người nầy đã đi xa làm ăn và chưa được về nhà. Nhưng họ dã đi đủ xa 

để còn nhớ con đường quay về nhà. Ý nghĩa là dù A-nan và các thành viên 

trong hội chúng chưa chứng được sơ quả vị thứ nhất, thứ hai, thứ ba của A-la-

hán, nhưng bây giờ ít nhất là họ đã nhận ra được đạo lý. 

Kinh văn: 

Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, hàng Nhị thừa hữu học, cùng 

hết thảy hàng Bồ-tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát sông Hằng, 

đều nhận ra bản tâm, lìa xa trần tướng, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Giảng giải: 

Toàn thể pháp hội, chúng thiên long bát bộ, 
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Quỷ thần; bát bộ gồm Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn na-la, Ma-hầu-la-

già, Nhân, Phi nhân, Rồng. 

hàng Nhị thừa hữu học, chỉ cho các vị Thanh văn đã giác ngộ lý Duyên khởi. 

Cùng với hết thảy hàng Bồ-tát sơ phát tâm, số lượng có đến 10 số cát sông 

Hằng, họ đều đã nhận ra bản tâm. Không như trước đây, họ chưa nhận ra bản 

tâm. Họ đã lìa xa hẳn trần tướng, do vậy, họ được pháp nhãn thanh tịnh. 

 Kinh văn: 

Tánh tỷ-khưu-ni nghe nói bài kệ này xong liền chứng quả A-la-hán. 

Giảng giải: 

Vị tỷ-khưu-ni có tên là Tánh là con gái của Ma-đăng-già. Cô ta chứng quả A-

la-hán ngay sau khi nghe ngài Văn-thù-sư-lợi nói bài kệ nầy. Đến lúc đó, cô ta 

đã vượt qua A-nan do cô đã chứng được quả vị thứ hai của hàng A-la-hán. 

Trong khi A-nan chỉ mới chứng được sơ quả. 

 Kinh văn: 

Vô lượng chúng sanh đều phát tâm vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu 

tam-bồ-đề. 

Giảng giải: 

Đến lúc nầy, có vô số vô lượng không thể tính đếm được chúng sinh trong 

pháp hội phát tâm vô đẳng đẳng A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề. 

 Không có gì có thể so sánh với mức độ phát tâm nầy. Việc ấy hoàn toàn chân 

thật. A-nậu-đa-la Tam-miệu tam-bồ-đề có nghĩa là Vô thượng chánh đẳng 

chánh giác. 

 Anuttarā có nghĩa là vô thượng, không có gì sánh bằng. 

Saṃyak có nghĩa là chánh (proper) và đẳng (equal). Saṃbodhi là chánh giác, 

giác ngộ chân chánh. Tâm nguyện của họ là muốn thành Phật. 

***  

                               (Hết quyển 5, đầu quyển 6 theo ấn bản của          

                                                 Vạn Phật Thánh Thành.) 

---o0o--- 
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Kinh văn: 

 A-nan chỉnh trang pháp phục. Hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ. 

Tâm tính hoàn toàn sáng suốt, vừa mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích cho các 

chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch Phật: “Kính bạch Đức Thế tôn đại 

bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo trong đó tu hành, được 

điều không nghi hoặc. Con thường nghe Như Lai dạy rằng: ‘Tự mình 

chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng Bồ-tát. Tự 

mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng 

thế của các đức Như Lai’.” Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho 

tất cả chúng sinh trong đời mạt pháp. 

Giảng giải: 

Sau khi A-nan nghe xong bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, ngài đứng dậy, 

chỉnh trang pháp phục. A-nan sửa lại cổ áo và kéo y ca-sa lại cho ngay ngắn. 

A-nan không bao giờ có một chút bất cẩn, sơ ý, không bao giờ để cho y phục 

luộm thuộm. Hướng vào đại chúng, chắp tay đảnh lễ. Tâm tính hoàn toàn 

sáng suốt. A-nan không còn mê mờ như trước nữa. Ngài có tâm trạng vừa 

mừng vừa tủi. Vì muốn lợi ích cho các chúng sinh đời vị lai, nên cúi đầu bạch 

Phật: 

A-nan không biết nên cười hay khóc. Quý vị có nhớ rằng A-nan rất dễ khóc 

không? A-nan đã khóc vài lần từ khi bắt đầu pháp hội giảng kinh, và bây giờ 

lại muốn khóc nữa. Nhưng A-nan cũng muốn cười. Nỗi lo của A-nan là gì? 

Là vì có câu: 

    Cực lạc sinh bi–Tột cùng niềm vui là nỗi buồn. 

 A-nan rất vui mừng, nghĩ rằng: “Nay mình đã có được Phật pháp, mình đã 

thâm nhập được giáo pháp chân thực.” A-nan chưa bao giờ thấy vui như vậy. 

Nhưng hiểu cho riêng mình chưa đủ, A-nan muốn làm lợi ích cho các chúng 

sinh trong đời tương lai. Thế nên A-nan đảnh lễ Đức Phật và thưa rằng: 

“Kính bạch Đức Thế tôn đại bi, con nay đã ngộ pháp môn thành Phật. Theo 

trong đó tu hành, được điều không nghi hoặc. 

Con sẽ nương vào Pháp để tu tập và sẽ không bao giờ còn một chút nghi ngờ 

gì nữa. 

“Con thường nghe Như Lai dạy rằng...” 

A-nan thường  hay chứng minh những điều mình nói bằng sự dẫn chứng 

những lời dạy của chính Đức Phật. Ở đây A-nan nói, “Con nghe Đức Phật dạy 
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rằng, ‘Tự mình chưa được độ, mà độ người trước, đó sự phát tâm của hàng 

Bồ-tát.’” 

Khi mình chưa chứng ngộ, mà mình có thể mong giáo hóa cho người khác 

trước, thì đó là đạo của hàng Bồ-tát. 

‘Tự mình đã giác ngộ viên mãn, có thể giác ngộ cho người khác, đó là sự ứng 

thế của các đức Như Lai’.” 

Quý vị giúp cho mọi người giác ngộ bằng đạo lý mà mình đã chứng ngộ, đó 

là điều mà chư Phật đã làm. 

Con tuy chưa được độ, nhưng nguyện độ cho tất cả chúng sinh trong đời mạt 

pháp. 

Con tuy chưa được chứng đạo, nhưng con muốn giúp cho tất cả chúng sinh 

trong đời mạt pháp sẽ được độ thóat. Con muốn họ đều hưởng được lợi ích 

trong Phật pháp.  

 Kinh văn: 

Bạch Thế tôn, các chúng sinh nầy cách Phật ngày càng xa. Những tà sư 

thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam-

ma-địa, làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, 

không lui sụt tâm bồ-đề? 

Giảng giải: 

 Bạch Thế tôn, các chúng sinh nầy cách Phật ngày càng xa. 

 Chúng sinh trong đời mạt pháp dần dần cách Phật và ngay cả Phật pháp ngày 

càng xa 

Những tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. 

Đó là tình trạng như bây giờ. Các tà sư tuyên bố rằng họ đã hiểu biết những 

điều mà thực sự họ không hiểu. Chưa được giác ngộ, họ nói rằng mình đã 

giác ngộ. Chưa chứng được thánh quả, họ nói đã chứng. Tôi hỏi họ: “Ông đã 

chứng được quả vị thứ nhất, quả vị thứ hai, quả vị thứ ba, quả vị thứ tư của 

hàng A-la-hán chưa? Ông chứng được quả vị nào? Ông đã chứng ngộ chưa? 

Ông giác ngộ được điều gì?” Họ lặng thinh. Tôi hỏi tiếp: “Ông là Phật, thế mà 

ông không nói được mình đã chứng được quả vị nào. Làm sao ông nhảy vào 

quả vị Phật được?” Rồi họ vẫn cố chấp, nói rằng không chỉ họ là Phật, mà 

“Mọi người đều là Phật.” Đó là luận điệu của họ. Đây là lời đại vọng ngữ. Khi 

quý vị chưa đạt đến cảnh giới đó, quý vị không thể nói năng tuỳ hứng. Không 
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có gì tệ hại hơn một tà sư. Hãy cẩn thận đừng trở thành người như vậy, dù 

quý vị có biết Phật pháp hay không. Đừng như có người trong bọn họ, khi có 

ai đến hỏi Pháp, liền đáp rằng, ‘Tôi già rồi; Tôi quên mất.’ 

Quên nghĩa là sao? Ông ta chẳng biết bắt đầu như thế nào. Cách nói chuyện 

đó là có chủ ý lừa gạt người. Nếu quý vị biết, thì nói biết. Nếu mình không 

biết, thì nói rằng không biết. Không thể nói rằng mình quên khi mình vốn 

chẳng hiểu người ta hỏi mình điều gì. 

Khi những tà sư rao giảng phương pháp của họ, mong được lợi dưỡng, và 

giáo lý họ giảng nói là tà vạy. Chẳng hạn, tham dục là sai trái, nhưng họ bảo 

là tốt. “Đó là pháp môn hay nhất.” Họ khen ngợi điều ấy, khiến cho mọi 

người mê lầm và không thể nào phân biệt được giáo pháp chân thực. Điều sai 

trái, họ nói là phải; điều phải họ nói là sai trái. Họ đã có tà tri và tà kiến. Cái 

nhìn của họ là không đúng đắn. 

A-nan nói, “Vào thời mạt pháp, loại tà sư nầy rất nhiều.” 

 Nếu muốn họ nhiếp tâm vào tam-ma-địa, 

Dù thời đó sẽ có nhiều tà sư như cát sông Hằng, con vẫn nguyện rằng những 

chúng sinh sẽ phát khởi chánh tri và chánh kiến. 

Làm sao khiến họ dựng lập đạo tràng để khỏi rơi vào ma sự, không lui sụt tâm 

bồ-đề? 

Chẳng hạn, có vài tà sư và ngoại đạo chỉ biết lừa gạt mọi người với học thuyết 

của họ. Họ nói nhiều về việc quan hệ giữa nam nữ, cho rằng càng nhiều dâm 

dục, càng mau thành Phật. Điều nầy hoàn toàn sai lầm. Hoàn toàn tà vạy! Quý 

vị phải lưu ý điều nầy. Đừng để cho những người nầy lừa gạt. Trong chánh 

pháp, mọi sự đề cập đến dâm dục như là sự tán thành đều là sai trái. Những 

phương pháp dạy người như vậy đều là sự khai thác của ma. A-nan ước 

nguyện làm sao giúp cho những người trong đời mạt pháp an trú trong sự phát 

tâm bồ-đề. Một số người học Phật pháp một thời gian rồi thối tâm bồ-đề. “Tôi 

không học Phật pháp nữa. Khó quá! Tôi phải từ bỏ mọi lỗi lầm của mình. 

Nhưng tôi không bỏ được thì sao? Tốt hơn là tôi chẳng cần học.” 

Họ bỏ mất sự hăng hái. Họ chấp nhận rút lui. Họ bị hàng phục bởi yêu ma. 

A-nan muốn biết cách làm sao để giữ cho điều nầy không xảy ra.  

 Kinh văn: 
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Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, Hay thay! 

Hay thay! Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng 

sinh chìm đắm trong đời mạt pháp. Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như 

Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại chúng kính vâng lời dạy của Phật. 

Giảng giải: 

 A-nan thưa rằng ông muốn cho các chúng sinh trong đời mạt pháp không lui 

sụt tâm bồ-đề. A-nan muốn cho họ có được niềm tin kiên định, nguyện sẽ hộ 

trì Phật pháp, tu học Phật pháp, và không bao giờ thối thất tâm bồ-đề. Nhưng 

làm sao để A-nan giúp cho họ làm được như vậy? Khi Đức Phật Thích-ca 

Mâu-ni nghe A-nan hỏi như vậy, ngài rất hoan hỷ. Đức Phật an trú trong cảnh 

giới như như bất động, nhưng khi có người phát tâm hộ trì Phật pháp và giúp 

mọi chúng sinh thành Phật, dù sao cũng làm cho ngài vui. 

Lúc bấy giờ Đức Thế tôn ở trong đại chúng, khen ngợi A-nan, Hay thay! Hay 

thay! 

Đức Phật hài lòng. “A-nan! Ông rất tốt!” Ngài khen ngợi A-nan hai lần. 

Như điều ông hỏi về dựng lập đạo tràng để cứu giúp chúng sinh chìm đắm 

trong đời mạt pháp. 

Ông muốn cứu giúp chúng sinh trong đời mạt pháp đang bị chìm đắm trong 

nước và lửa. 

Nay ông hãy lắng nghe cho kỹ, Như Lai sẽ nói cho ông biết. A-nan và đại 

chúng kính vâng lời dạy của Phật. 

Khi họ nghe Đức Phật đồng ý sẽ giảng pháp, niềm vui của họ càng lớn hơn. 

Có lẽ Đức Phật nói rằng, “Các ông muốn nghe điều nầy chăng?” Mọi người 

đều trả lời không do dự. “Chúng con muốn nghe. Chúng con muốn nghe.” 

Khi các tà sư giảng dạy giáo thuyết của họ, đề tài duy nhất là tham dục. 

Những điều họ trình bày là trái đạo lý. Điều nầy quý vị nên phân biệt một 

cách rõ ràng. Đôi khi các vị Bồ-tát cũng dùng lòng từ, ái ngữ và tâm bảo hộ 

để dạy chúng sinh, vì họ biết rằng chúng sinh đang chìm đắm trong ái dục. 

Mọi chúng sinh đều có vọng tưởng về ái dục. Thế nên các vị Bồ-tát không 

mong họ cắt đứt ngay tâm tham luyến ái dục tức thì. Mà các ngài dùng mọi 

phương tiện để đưa chúng sinh vượt qua và từ bỏ ái dục. Rồi mỗi chúng sinh 

tự đặt một điểm dừng cho chính họ. Đây là trường hợp của các vị Bồ-tát, hoàn 

toàn khác với cách làm của tà sư ngoại đạo. Có lần Bồ-tát Quán Thế Âm hóa 

thân thành người bán cá, ngài là người phụ nữ rất đẹp đi khắp làng với rổ cá. 

Trong làng không ai tin Phật. Nhưng khi những người trai trẻ trong làng nhìn 
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thấy cô gái bán cá nầy, họ đều ham muốn cô. Ngôi làng không rộng, nhưng có 

ít nhất 100 người đàn ông ở đó, và ai cũng muốn cưới được cô gái nầy làm 

vợ. Bồ-tát Quán Thế Âm với rổ cá trên tay nói rằng, “Các ông quá nhiều 

người! Tôi không thể cưới hết 100 người được! Nhưng tôi nghĩ ra một cách 

để chọn ra một người trong các ông làm chồng. Tôi sẽ cưới người nào trong 

số các ông đầu tiên tụng thuộc lòng Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa. Các 

ông hãy về nhà học. Hạn cho các ông ba ngày.” 

Ba ngày sau, có đến bốn, năm chục người thuộc lòng kinh nầy. Người phụ nữ 

bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Dù các ông đã đủ điều kiện, nhưng  tôi 

không thể nào lấy cả 50 người làm chồng. Bây giờ các ông hãy trở về nhà và 

học thuộc lòng Kinh Kim Cang. Tôi sẽ kết hôn với người nào đầu tiên thuộc 

lòng kinh nầy trong vòng 5 ngày.” Thế là 50 người đỗ đầu nầy trở về nhà và 

bắt đầu học Kinh Kim Cang. Năm ngày sau có được hai mươi người thuộc 

lòng kinh nầy. Người phụ nữ bán cá nói, “Vẫn còn quá nhiều người. Tôi 

không thể hết hôn với tất cả được. Tôi có một điều kiện khác. Ai có thể thuộc 

lòng kinh Pháp Hoa trong vòng bảy ngày thì sẽ xứng đáng làm chồng tôi.” 

Hai mươi người dàn ông trở vềbắt đầu học kinh Pháp Hoa, bảy ngày sau còn 

một người đàn ông thuộc được kinh nầy. Anh ta có tên là Mã, xuất thân từ 

một gia đình giàu sang. Thế là một đám cưới linh đình diễn ra và mọi người 

trong làng được mời đến dự. Đêm đó, sau khi tiệc xong, họ ra về, nhưng ai 

biết được rằng cô dâu lên cơn đau tim và qua đời một cách đột ngột. 

Và chú rể đã uổng phí bao công sức. Chú đã học thuộc Phẩm Phổ Môn, Kinh 

Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, màchú vẫn chưa cưới được vợ. Ngay sau đó, đá

m tang được cử hành, một vị tăng xuất hiện trong đám với y ca-sa màu tím. 

Vị tăng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” 

“Con dâu mới của tôi vừa qua đời đột ngột, chúng tôi làm lễ tang.” 

Vị tăng đáp: “Trong quan tài chẳng có gì cả! Các ông làm đám cho ai? 

Hãy mở nắp quan tài ra mà xem!” 

Thực vậy, trong quan tài trống trơn. Họ đều kinh ngạc. “Cô ta đi đâu? 

Hãy đuổi theo! Bắt cô ta lại!” 

Vị tăng bảo họ: “Cô ta là Bồ-tát Quán Thế Âm. Các người trong làng này 

không tin Phật, nên Bồ-tát đã hiện thành cô gái xinh đẹp để giáo hóa các 
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ông, vốn là những người vốn quá ham sắc, để hiểu được Phật pháp. Rồi cô ta 

ra đi. ” 

Khi chú rể tên Mã nghe vậy, anh ta từ bỏ mọi thứ trên đời rồi xuất gia. Sau đ

ó, anh ta chứng quả vị thánh. Chuyện nầy có thực, đã xảy ra ở Trung Hoa.   

 Kinh văn: 

 Đức Phật bảo A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai, 

giảng bày ba nghĩa quyết định của việc tu hành. Thu nhiếp tâm ý gọi l

à giới, nhân giới phát định lực, nhân định có trí huệ. Đó gọi là ba môn 

học vô lậu. 

Giảng giải:   

Khi mọi người trong pháp hội đều đồng lòng hộ trì giáo pháp, Đức Phật bảo 

A-nan: “Ông thường nghe trong giới luật của Như Lai, giảng bày ba nghĩa 

quyết định của việc tu hành. 

Tỳ-nại-da là những giới luật dành cho cả Đại thừa và Tiểu thừa. Trong đó nói 

về những giới điều. Ba phương diện chắc thực nầy là không thể thay đổi. Đ

ó là, thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới phát định lực, nhân định có tr

í huệ. Đó gọi là ba môn học vô lậu. 

Đó là giới, định, huệ. Quý vị thu nhiếp tâm ý, như thỏi nam châm thu hút mọi 

sắt vụn. Điều nầy đặc biệt nói đến tâm phan duyên của chúng ta–luôn luôn t

ìm kiếm sự thuận lợi. Khi bị tâm phan duyên điều khiển, mình luôn luôn để 

ý đến người khác. Mình luôn luôn suy nghĩ tìm mọi cách để gần gũi người 

giàu có hoặc người quyền quý. Tâm niệm như vậy cứ tiếp diễn ngày nầy sang 

ngày khác. Đó gọi là tâm phan duyên, có nghĩa là mình chưa thu nhiếp được 

tâm ý. Hãy gom nhiếp tâm lại, đừng để chúng tìm kiếm cách thoả mãn 

những thuận lợi. Đừng để chúng tuỳ tiện chạy rong. Nhưng tâm ta là cái m

à ta chạy đuổi theo, dù mình chẳng muốn như vậy. Chúng ta cóthể cấm chú
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ng không được có vọng tưởng, nhưng phút sau vọng tưởng khác lại nổi lên. 

Vọng tưởng nầy dừng thìvọng tưởng khác sinh khởi. Niệm đầu vừa biến mất, 

niệm sau liền tái diễn. Và trước khi niệm đầu hoàn toàn mất hẳn, thì niệm 

sau đã sinh khởi. Tâm bám víu vào thứ khác không bao giờ dừng. Điều quý 

vị cần phải làm là gom giữ tâm ý mình lại. Đưa tâm về lại một chỗ. Lý do 

lớn nhất mà chúng ta chưa thành Phật, không được giác ngộ, chưa được 

chứng đạo, đó là chúng ta không chế ngự được tâm mình. Nếu quý vị gom 

mọi tâm niệm mình lại, thìchẳng có việc gì mà quý vị chẳng làm được. Quý 

vị sẽ thành tựu mọi điều. Thế nên Giới là mục đích để thu nhiếp tâm ý. Giới 

luật tạo sự chấm dứt cho mọi việc ác và ngăn ngừa cho sự phạm lỗi (phòng 

phi chỉ ác) 

Nhân giới phát định lực. Trì giới giống như làm cho ly nước đục lắng trong, 

cho đến khi bùn dơ lắng đọng xuống và nước trở nên trong sạch. Định c

ó nghĩa là “chỉ–không đao động.” Và nhân định có trí huệ. 

Như bài kệ của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi đã nói: 

Định cực viên minh. 

Khi quý vị giác ngộ, Trong định, trí huệ chân chính sẽ phát sinh. Đó gọi l

à ba môn học vô lậu. 

 Nhân giữ giới, từ giới sẽ có định. Nhờ có định mà trí huệ phát sinh. 

---o0o--- 

TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI 

1.PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM DÂM 

 Kinh văn: 
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A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? Nếu các chúng 

sinh trong thế giới lục đạo tâm không dâm dục, thì sẽ không bị tương tục 

trong sinh tử. 

Giảng giải: 

A-nan vì sao thu nhiếp tâm niệm, Như Lai gọi là giới? 

Bây giờ Như Lai sẽ nói cho ông. Nếu các chúng sinh trong thế giới lục đạo 

tâm không dâm dục. Lục đạo, tức sáu cõi giới: cõi trời, cõi người, a-tu-la, súc 

sinh, ngạ quỷ, và chúng sinh trong địa ngục. Nếu các chúng sinh ấy không c

ó niệm tưởng dâm dục. Thì họ sẽ không bị tương tục trong sinh tử. Họ sẽ 

cắt đứt được sinh tử. 

 Kinh văn: 

Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng dâm, 

không thể ra khỏi trần lao được. 

Giảng giải: 

Đức Phật nói với A-nan: Ông tu tam-muội, cốt là để thóat khỏi trần lao. Ông 

muốn thóat khỏi sinh tử. Nếu không trừ lòng dâm, không thể ra khỏi trần 

lao được. Nếu ông không cắt đứt lòng ham muốn ái dục, thì sẽ không thể nào 

ra khỏi trần lao phiền não thế gian. Vì chính niệm tưởng ái dục là nhiễm ô. 

Chính nó là trần lao phiền não. Không nói là dự phần vào hành vi dâm dục, 

chỉ một ý tưởng nầy hiện tiền là nhiễm ô rồi. Nếu quý vị không từ bỏ tâm 

dâm dục, thì hoàn toàn không có lý do gì để hy vọng giác ngộ và thành Phật. 

Một bên vẫn giữ tâm dâm dục và một đằng mong thành tựu giác ngộ là thứ 

suy nghĩ đần độn nhất. Có người nghĩ rằng phương pháp đó khó truyền dạy 

được. Thậm chí dù Đức Phật Thích-ca Mâu-ni ngay bây giờ thị hiện trên thế 

gian, ngài cũng không có cách nào đưa những người như vậy đến chỗ giác 

ngộ. Những người như vậy là thuộc hạng chậm lụt nhất. 

 Kinh văn: 
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Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đọan trừ tâm dâm, 

chắc lạc vào ma đạo. Hạng trên thành ma vương, hạng giữa thành ma 

dân, hạng dưới thành ma nữ. 

Giảng giải: 

Dù có nhiều trí và thiền định hiện tiền, nếu không đọan trừ tâm dâm, chắc lạc 

vào ma đạo. 

Quý vị có thể có trí, và khi quý vị ngồi thiền, quý vị có thể cảm thấy thanh 

thản nhẹ nhàng và cảm thấy rất tự tại–có nghĩa là quý vị có thể nhập vào thiền 

định. Thế là quý vị cho rằng mình có trí huệ chăng? Nếu quý vị không dứt trừ 

tâm dâm, cuối cùng quý vị sẽ thành ma.   

Hạng trên thành ma vương trong cõi trời Lục dục hạng giữa thành ma dân, 

thành loại ma bình thường. hạng dưới thành ma nữ. Chúng rất xinh đẹp, 

nhưng rất ác độc. Những người có trí huệ nên cẩn thận. Những người thông 

minh nên lưu ý đoạn kinh nầy. Đừng để cho thông minh rốt cuộc trở lại làm 

hại chính mình. Đừng có thái độ: “Anh không biết, nhưng tôi biết. Anh không 

rõ, nhưng tôi rõ.” Đó chỉ là thứ thông minh lặt vặt, hiểu biết tầm thường. 

Đừng để cho tương lai đầy hứa hẹn của mình phải bị tàn hoại. 

 Kinh văn: 

Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 

Giảng giải: 

Những người nầy với một ít tri thức, không cắt đứt đ tâm dâm dục, lại luôn 

luôn nói về ái dục. “Tôi yêu anh, và anh yêu tôi.” Và họ yêu qua yêu lại cho 

đến khi thành ma. Thế điều gì xảy ra? 

Các loài ma kia cũng có đồ chúng. Đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 

Chúng nó cũng vậy, cũng có đệ tử và người ủng hộ. Chúng hoàn toàn chẳng 

xấu hổ, luôn luôn lớn tiếng tuyên bố rằng mình đã thành đạo tối thượng. “Ta 

là Phật! Chúng ta đều là vô thượng và chẳng có ai sánh bằng!” 

Vốn những kẻ như vậy là ma, nhưng họ chẳng thừa nhận điều ấy; họ tuyên bố 

thay thế cho chư Phật. Quý vị thấy, vẫn có chư Phật giả. Nhưng chúng không 

thấy chính họ là giả. Chúng thấy mình là thật. Họ tin rằng: Trên trời dưới đất, 

chỉ có mình ta là tôn quý. 

 Kinh văn: 
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Sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân nầy náo loạn trong thế 

gian. Chúng gây nhiều việc tham dâm, xưng là thiện tri thức, khiến cho 

chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ. 

Giảng giải: 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni nói: “Khi Như Lai còn đang tại thế, loài ma nầy 

không dám tự phô bày, nhưng sau khi Như Lai diệt độ, có nhiều loại ma dân 

nầy náo loạn trong thế gian.” 

Đó chính là thời đại của chúng ta đang được đề cập trong kinh. Khi giáo pháp 

sắp tàn hoại, sẽ có rất nhiều loài ma nầy chung quanh, chúng đi khắp nơi rao 

giảng về tham dục. Và chính chúng say sưa trong dâm dục, hoặc là đàn ông 

hoặc là phụ nữ. Cùng lúc đó, chúng nghĩ rằng mình đã giác ngộ và đã thành 

Phật. 

Làm thế nào để tôi có thể nhận ra những người như thế nầy, họ nói họ đã 

thành Phật–tôi không còn để ý đến tên của họ. Anh ta nói anh là Phật. Tôi nói 

anh là ma. 

Anh ta hỏi lại: “Ai là ma?” 

Tôi đáp: “Anh là ma.” 

Tại sao tôi biết được? Vì anh ta giống như những điều tôi vừa mô tả trên. Anh 

ta luôn luôn nói về cảm xúc và tình yêu. “Tình yêu, tình yêu. Tôi yêu mọi 

người.” 

 Thật là xấu hổ. Ông có quyền gì khi yêu mọi người? Những loài ma nầy 

Chúng gây nhiều việc tham dâm. 

Chúng rất dữ dội trong thế gian. Những người mê mờ sẽ bị dính mắc với 

chúng, họ cho rằng những gì chúng nói đều là có lý. Đặc biệt nó sẽ đồng ý với 

cách suy nghĩ của giới thanh niên. Nói như thế nầy, “Những người cùng có 

cảm giác tàn bạo (atrocious tastes) thường đến với nhau.” Chúng thường khen 

ngợi nhau khi đoạ lạc vào con đường nầy. Nếu chúng không tán thành ý kiến 

của ai, thì chúng sẽ không làm như vậy. 

Nếu đường lối của người kia không phù hợp, thì chúng sẽ không cộng tác với 

nhau. Nhưng nếu suy nghĩ của chúng giống nhau, thế là kẻ đui dẫn người mù. 

Thật là đáng thương. Ở đây tôi không quở mắng ai, nhưng : 

Nếu một người mê mờ 

Truyền dạy sự mê lầm cho người khác 
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Khi mọi điều được nói và làm, 

Thì chẳng có ai hiểu được. 

Thầy đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 

Thầy cũng rơi vào địa ngục, và khi đệ tử cũng hiện ra trong đó, thầy ngạc 

nhiên hỏi, “Sao trò cũng đến đây? Đây là nơi rất khủng khiếp.” 

Đệ tử trả lời: “Thầy đã đến đây trước, và thầy là thầy của chúng tôi, dĩ nhiên 

là chúng tôi phải theo thầy.” 

Xưng là thiện tri thức. 

Chúng khoa trương, “Tôi giảng dạy nhiều nơi cho rất nhiều người.” Thật lố 

bịch! 

Khiến cho chúng sinh rơi vào hầm sâu ái kiến, lạc mất đường đến giác ngộ. 

Chúng khiến cho những ai liên hệ với chúng đều rơi vào hầm hố ái dục, khiến 

họ bị mất tâm bồ-đề và kết thúc đời mình trong địa ngục. 

 Kinh văn: 

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Đó 

là lời dạy bảo thanh tịnh, quyết định thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn 

Như Lai trong đời trước. 

Giảng giải: 

Ma vương cổ xuý yêu đương. Sự khác nhau giữa ma vương và giáo pháp của 

Bồ-tát thì rất mỏng manh–giống như úp ngửa bàn tay. Khác nhau như thế 

nào? 

Bồ-tát cũng thương yêu mọi người, nhưng tình yêu của họ là lòng từ bi che 

chở, tránh xa tham dục. Nhưng có một luồng ái dục chạy qua mọi điều mà ma 

vương nói. Ma vương công khai tán thành tham dục, đến mức nó nói rằng, 

càng tham đắm tham dục càng cao, thì càng mau đạt đến chứng ngộ. Loại tà 

thuyết nầy hãm hại mọi người. Bồ-tát thì không còn tham dục; các ngài không 

có khác biệt gì giữa chúng sinh và các ngài. Ma vương có động cơ riêng của 

chúng; nó tham lam của cải. Bồ-tát không có động cơ nào đàng sau và không 

tham lam. Liên quan đến điều nầy, là giáo pháp nói về 12 nhân duyên của 

Đức Phật. 
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Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, trước hết phải đoạn trừ tâm dâm. Dạy họ 

trừ bỏ niệm tưởng dâm dục. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định 

thứ nhất của các Đức Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước . 

 Đây là phương pháp giáo hóa mà các Đức Phật Như Lai đã vận dụng. Đây là 

sự quyết định của các Đức Phật trong đời quá khứ. Đây là lời giáo huấn rõ 

ràng chỉ dạy cho mọi người làm thế nào để đạt được tâm thanh tịnh. Mọi 

người phải trừ tâm dâm dục. Không có một chút du di nào cả. Không thể nói 

rằng vừa có thể dâm dục vừa có thể không. Mọi người phải trừ bỏ nó. Nếu 

quý vị muốn đạt đến giác ngộ mà vẫn còn giữ niệm tưởng dâm dục, thì chắc 

chắn quý vị là đồ đệ của ma. 

 Kinh văn: 

Thế nên, A-nan, nếu không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như 

nấu cát mà mong thành cơm. Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát 

nóng. Vì sao? Vì đó chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. 

Giảng giải: 

Quý vị thấy, bây giờ Đức Phật nêu lên một thí dụ. Ngài bảo A-nan, “Ông 

chưa tin điều nầy, nên Như Lai sẽ giải thích cho ông. Thế nên, A-nan, nếu 

không đoạn tâm dâm mà tu thiền định, cũng như nấu cát mà mong thành 

cơm.’ 

Nếu mình không nghiêm khắc với ái dục mà vẫn tu tập thiền định hằng ngày, 

thì một mặt tu tập, mặt kia vẫn bị rỉ chảy (lậu hoặc). Mọi thứ mình có được 

trong công phu tu tập sẽ bị thất thóat gấp 10 lần do lậu hoặc; nếu mình tu gấp 

10 lần, thì sẽ thất thóat nhiều gấp trăm lần do lậu hoặc. Nếu không thể trừ bỏ 

ái dục, mà vẫn ngồi thiền với lòng mong mỏi được giác ngộ, với mục đích có 

được một niềm vui điên đảo. Điều nầy cũng giống như nấu cát mà mong được 

thành cơm. 

Trải qua trăm ngàn kiếp, cũng chỉ là cát nóng. Chỉ là vô ích, Vì sao? Vì đó 

chẳng phải là bản nhân của cơm, đó chỉ là cát đá. 

Quý vị mong được giác ngộ mà không chịu từ bỏ tham dục. Điều ấy cũng 

giống như nấu cát mà mong thành cơm. 

Chẳng có gì để nói thêm ở đây. Nếu quý vị nghiêm khắc với tham dục, thì dù 

quý vị có cùng với những đối tượng tình dục suốt ngày, cũng chẳng có vấn đề 

gì. Sẽ chẳng có gì dâm dục, chẳng có tướng nam, tương nữ, tướng nhân, 

tướng ngã, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Có người không biết xấu hổ, còn 

nói, “Đó là cách sống của tôi.” Chỉ nói đó là lối sống của quý vị thôi chưa đủ. 
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Chưa có bằng chứng. Làm sao quý vị biết đó là cách sống của mình? Nếu quý 

vị sống theo cách đó, thì cơ bản là quý vị sẽ không biết mình là ai. Không lẽ 

quý vị cho rằng mình không có ý tưởng dâm dục nào? 

Nếu không, đơn giản là không. Khỏi cần đi quanh quảng cáo về chuyện đó. 

Chỉ cần thể hiện rằng quý vị thực không sống theo cách đó. Nếu quý vị thực 

sự không có tham dục thì: 

Nhãn kiến sắc, nội vô hữu 

Nhĩ văn trần, tâm bất tri. 

Bất luận tai có nghe được âm thanh dễ chịu nào, tâm ý bạn cũng chẳng bận 

lòng. Thế là quý vị đã có được chút ít hành trang với mình rồi. Và nếu quý vị 

có thể đạt đến mức độ đi đứng nằm ngồi cùng với người nào đó là đối tượng 

dâm dục mà không xảy ra một vấn đề nào cả–không khởi lên bất kỳ niệm 

tưởng tình dục nào–mới đáng kể. Không thể nói rằng tâm vẫn truy đuổi ái dục 

mà minh nghiến răng và nói cứng rắn, “Ta vẫn chịu đựng được.” Điều ấy 

chưa được. Phải chắc thật là trong tâm không có một niệm tưởng dâm dục 

sinh khởi, tâm phải bất động, đó mới thực là  không còn một dấu tích dâm dục 

nào trong tâm mình. Đó mới là chân chính. Nếu thỉnh thoảng quý vị vẫn còn 

biết người phụ nữ ăn thứ gì, thì quý vị vẫn bị đánh trượt như thường. 

Một hôm có người được giác ngộ và tìm đến một vị thầy để cầu xin ấn chứng. 

Vị thầy hỏi: “Ông khai ngộ được điều gì?” 

 Người ấy đáp: “Ồ! Trước đây tôi không bao giờ nhận ra được, nhưng nay tôi 

biết rõ tỷ-khưu-ni là phụ nữ.” 

 Bằng Phật nhãn, vị thầy thấy quả thực người kia đã chứng ngộ. Thầy nói để 

ấn chứng: 

“Ông nói đúng.” 

Quý vị sẽ bảo: “Ai chẳng biết điều đó?” 

Nếu quý vị chưa chứng ngộ, quý vị không thể nào nói được như vậy. Vì vị 

tăng đó là người đã chứng ngộ nên phát ra cái thấy như vậy. Đây là điều mà 

quý vị không thể nào dối gạt mọi người–đặc biệt là do thầy của anh ta đã có 

được Phật nhãn. Thầy nhìn vị tăng và thấy vị tăng đã chứng sơ quả A-la-hán. 

 Kinh văn: 
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Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ, cũng 

chỉ là gốc dâm. Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, 

chắc không ra khỏi được. Còn đường nào để tu chứng niết-bàn của Như 

Lai? 

Giảng giải: 

Đức Phật nói với A-nan, “Việc ông ưa thích con gái của Ma-đăng-già không 

chỉ liên quan đến niệm tưởng dâm dục, mà còn do căn gốc dâm dục của ông.” 

Ông đem thân dâm dục cầu diệu quả chư Phật, dù được diệu ngộ, cũng chỉ là 

gốc dâm. 

Dù ông có chứng được phần tinh yếu của đạo lý vi diệu, thì ông vẫn chưa trừ 

bỏ được gốc dâm. 

Cội gốc đã thành dâm, thì phải trôi lăn trong tam đồ, chắc không ra khỏi 

được. 

Trong tương lai, ông chắc sẽ rơi vào địa ngục. “Tam đồ” là những cõi giới của 

loài súc sanh, quỷ đói, và địa ngục. Ông chắc sẽ dính líu với ba cõi nầy và 

không thể nào thóat ra khỏi được. 

Còn đường nào để tu chứng niết-bàn của Như Lai? 

Trong những cõi giới nầy, đường nào dẫn ông đến các quả vị?  

 Kinh văn: 

Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. Tánh đoạn cũng 

trừ. Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật. 

 Giảng giải: 

Ắt phải khiến cho thân tâm đều đọan trừ hết căn dâm. 

Ông nhất định phải trừ bỏ mọi niệm tưởng dâm dục dù nhỏ nhặt và vi tế nhất. 

Điều ấy có nghĩa là chính vô minh phải được dứt sạch. Phải được thực hiện 

bằng cả thân và tâm. 

Tánh đoạn cũng trừ. 

Ngay cả ý niệm dứt trừ vô minh cũng phải dứt sạch. 

Mới mong chứng quả bồ-đề của chư Phật. 
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 Kinh văn: 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 

như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

 Giảng giải: 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Đây là cách thức chư 

Phật giảng nói Phật pháp. 

Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. Là cách nói của ma 

vương. 

Ba-tuần, tiếng Sanskrit là Papiyan, có nghĩa là ‘người ác’, chỉ cho Māra, tức 

ma vương. 

Những ai đến nghe giảng kinh chắc chắn phải là người có thể thấy được. 

Người mù không thể đến nghe kinh, người bị điếc và người câm ngọng cũng 

vậy. Người càng đến nghe giảng kinh, sẽ càng trở nên thông minh lanh lợi 

hơn. Mọi người nên mở ra con mắt huệ chân thật và thực sự xoay nhĩ căn trở 

vào tự tánh của mình. Đừng mong tìm cầu bên ngoài. 

---o0o--- 

 

2. PHẢI ĐOẠN TRỪ TÂM SÁT HẠI 

Kinh văn: 

 Lại nữa, A-nan, nếu các chúng sinh trong sáu cõi khắp các thế giới, nếu 

họ không có tâm sát hại, ắt sẽ không tương tục theo dòng sanh tử. 

Giảng giải: 

Nếu loài trời, loài người, a-tu-la, súc sanh, quỷ đói, loài chúng sinh ở địa 

ngục, không mang nặng niệm tưởng sát hại, thay vào đó lại dừng hẳn nghiệp 

sát và giải thóat cho mọi loài chúng sinh, thì họ có thể ra khỏi vòng luân hồi 

sinh tử. Ở đây chỉ đề cập đến niệm tưởng về sát hại (ý nghiệp), chứ chưa nói 

đến hành  vi sát hại (hành nghiệp). Nếu mọi người dừng lại nghiệp sát, thì họ 

sẽ khỏi phải chịu trôi lăn luân hồi sinh tử trong sáu đường, và là chủ tể của 

nghiệp rồi phải theo đó mà trải qua sinh tử luân hồi. 

Kinh văn: 

Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm sát hại không trừ, thì 

không thể nào ra khỏi trần lao được. 
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Giảng giải: 

A-nan, ông muốn tu tập định lực. Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. 

Từ ban đầu, ông đã mong được thóat ra khỏi trần lao. 

Tâm sát hại không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần lao được. 

Làm thế nào để chúng ta có thể trừ bỏ niệm tưởng sát hại? Dừng hẳn việc giết 

hại và giải thóat cho mọi loài chúng sinh. Ở trên Kinh văn có nói, “Nếu không 

trừ bỏ niệm tưởng dâm dục, thì không thể nào ra khỏi trần lao.” Nên quý vị 

phải nghiêm khắc với niệm tưởng dâm dục để mong thóat ra khỏi trần lao. Đó 

là cách duy nhất để quý vị có thể thóat khỏi vòng luân hồi sinh tử. Nhưng nếu 

quý vị vẫn tán tâm vào niệm tưởng dâm dục và vẫn ôm nặng tâm sát hại, thì 

quý vị không thể nào ra khỏi thế gian. Quý vị không thể nào siêu việt sanh tử. 

 Kinh văn: 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, 

ắt rơi vào thần đạo. Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Bậc trung thì làm quỷ 

phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. Bậc thấp thì làm quỷ địa hành la-

sát. 

 Giảng giải: 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu như không đoạn trừ tâm sát hại, ắt rơi 

vào thần đạo. 

“Trí” ở đây là chỉ cho trí thông minh thế gian và tài giỏi biện luận, chứ 

không phải là trí huệ siêu việt. Đó là một dạng trí thông thường khiến cho 

người ta có một khả năng nhất định để tranh luận. Và dù quý vị có tu đến mức 

độ có công phu trong thiền định–quý vị có được một vài sự cảm ứng– thì, nếu 

quý vị không trừ bỏ nghiệp sát, quý vị vẫn bị rơi vào cảnh giới của các thần. 

Có nghĩa là có thể quý vị sẽ trở thành một vị thần thống lãnh các cõi trời. 

Bậc cao thì làm đại lực quỷ. Có nghĩa là  binh tướng hùng mạnh của cõi trời 

Bậc trung thì làm quỷ phi hành dạ-xoa và các loài quỷ soái. 

Phi hành dạ xoa là loài quỷ bay đi trên không. Hoặc là trở thành kẻ chỉ huy 

của loài quỷ. 

Bậc thấp thì làm quỷ địa hành la-sát. 

 Kinh văn: 
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Các loài quỷ thần ấy cũng có đồ chúng. Chúng đều tự cho rằng mình đã 

thành đạo vô thượng. 

Giảng giải: 

Các vị thần thống lĩnh, loài đại lực quỷ ở cõi trời, loài quỷ da-xoa và quỷ la-

sát ở cõi người, loài quỷ ở cõi địa ngục cũng có đồ chúng. Có khoảng chừng 

10 ngàn loài quỷ khác nhau. Kuan Ti Kung ở Trung Hoa là một ví dụ của thần 

tài. Nhưng sau khi ông ta quy y Phật, ông ta được gọi là Bồ-tát Ch’ieh 

Lan, là một vị thần hộ pháp. Trong pháp hội của Phật, ông ta chỉ đứng, không 

được phép ngồi. 

Tuy nhiên,, các loài quỷ nói ở đây đều tự tuyên bố là chúng đã thành đạo vô 

thượng. 

 Kinh văn: 

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ thần nầy sôi 

nổi trong thế gian. Chúng tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ-

đề. 

Giảng giải: 

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều loại quỷ thần nầy sôi nổi 

trong thế gian. 

Đó chính là Đức Phật nói đến thời đại ngày nay– thời kỳ mà quý vị và tôi 

đang sống. Có vô số quỷ thần trong thời mạt pháp nầy, tất cả là do trong đời 

trước chúng không từ bỏ nghiệp sát. Chúng có tu tập, nhưng không thể dừng 

bỏ việc sát hại, nên chúng đoạ vào cõi giới của các thần. Trong thời mạt pháp, 

những loài nầy sẽ tự tuyên bố rằng ăn thịt sẽ chứng được đạo bồ-đề. 

Chúng nói rằng, “Ăn thịt và thành Phật là như nhau. Ta chẳng cần từ bỏ việc 

sát hại hoặc phải ăn chay, mà ta vẫn giác ngộ và chứng được đạo bồ-đề, có 

nghĩa là ta là Phật. ” 

Điều nầy giống như có người tuyên bố mình đã thành Phật nhưng ăn thịt, 

uống rượu, hút thuốc, có một nhóm đồ đệ trẻ và dạy cho họ hút cần sa, chơi 

ma tuý. 

Có ai từng nghe người giác ngộ mà hành xử như vậy chăng? Khi Đức Phật 

thành đạo, ngài không dùng những chất ma tuý như vậy. Nay quý vị dùng 

thuốc để đầu độc hệ thống thần kinh của mình, làm đảo lộn nội lực quân bình 
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của mình, và đưa mình đến bờ vực cái chết, mà vẫn khăng khăng cho mình là 

đã giác ngộ. Tôi hỏi quý vị, vậy có điên đảo không? 

 Kinh văn: 

A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. Thịt ấy 

đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn chúng không có mạng căn. Xứ 

Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng, lại thêm cát 

đá, rau cỏ không sinh được. Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Do tâm 

đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông cũng nhận được vị như thịt. Cớ sao sau 

khi Như Lai diệt độ, những người ăn thịt chúng sinh lại xưng là Thích 

tử? 

Giảng giải:; 

A-nan, Như Lai cho phép hàng tỷ-khưu ăn năm loại tịnh nhục. 

Giáo pháp Đức Phật cho phép dùng năm thứ thịt như sau: 

1) Thịt của súc vật mà mình không thấy chúng bị giết. 

2) Thịt của súc vật mà mình không nghe chúng bị giết. 

3) Thịt của súc vật mà mình biết chắc là chúng không bị giết để cho mình ăn. 

4) Thịt của súc vật đã chết (không do người nào giết). 

5) Thịt còn sót lại sau khi chim đã rỉa. 

Thịt ấy đều do thần lực của Như Lai hóa ra, vốn chúng không có mạng căn. 

Chính Đức Phật đã tạo nên các loài thịt nầy; nó vốn không xuất phát từ các 

sinh vật. Chúng không có mạng căn; có nghĩa là không có tâm thức, không có 

hơi ấm; không có hơi thở. 

Xứ Bà-la-môn của các ông, đất đai phần nhiều ẩm thấp và nóng, lại thêm cát 

đá, rau cỏ không sinh được. 

Các ông là những người tu hành hạnh thanh tịnh, lại sống trong vùng đất đầy 

đát đá và ẩm thấp. 

Như Lai dùng thần lực từ bi gia hộ. Nhân tâm đại từ bi giả gọi là thịt. Các ông 

cũng nhận được vị như thịt. 
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Đó là thực chất những thứ các ông đang ăn. Nay Như Lai cho phép các ông ăn 

thứ thịt như vậy. Nhưng, sau khi Như Lai diệt độ, sao những người ăn thịt 

chúng sinh lại xưng là Thích tử được? 

Chẳng phải là họ ăn năm thứ thịt thanh tịnh, mà chính họ hoàn toàn đã ăn thịt 

chúng sinh. Họ có được gọi là đệ tử Phật không? Họ không xứng đáng được 

xem là đệ tử của Thích-ca, có nghĩa là không xứng đáng là những người xuất 

gia. 

 Kinh văn: 

Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai ngộ, như 

tam-ma-đề, đều là loài đại la-sát. Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm 

trong biển khổ sinh tử. Họ chẳng phải là đệ tử của Phật. Những người ấy 

giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. Những người như 

vậy làm sao ra khỏi ba cõi? 

Giảng giải: 

Các ông nên biết những người ăn thịt đó, dù tâm được khai ngộ, như tam-ma-

đề, đều là loài đại la-sát. 

Không không cần để ý đến mình đang ăn thứ thịt gì. Họ không bận tâm đó là 

một trong ba thứ thịt thanh tịnh hoặc trong năm thứ thịt thanh tịnh. Nếu đó là 

thịt, thì họ cứ ăn. A-nan, ông nên biết rằng sau khi Như Lai diệt độ, những 

người như vậy sẽ giả dạng làm đệ tử Phật và  họ sẽ dùng cả rượu và thịt. Họ 

rất phóng túng, nói rằng mọi người đều tự do, tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Dù 

họ có chút giác ngộ hay được chút ít trí huệ, họ chỉ tương tợ như ở trong 

định.” Thực sự là chẳng phải như vậy. Họ giống như những người đã đến đây 

và tự xưng mình là Lục tổ. 

Tôi hỏi: “Bằng chứng nào mà anh tự xưng mình là Lục tổ?” 

Người ấy đáp: “Tôi chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ là không giống.” 

Anh ta tưởng rằng đó là câu đối đáp thông minh. Thực sự, anh ta thuộc cùng 

loại với những người đang mô tả trong đoạn kinh nầy. Những người như vậy 

như thể có chút định lực, nhưng thực tế họ là loài đại la-sát, đại ma vương, đại 

quỷ thần. 

Khi quả báo hết, lại phải chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Họ chẳng phải là 

đệ tử của Phật. 
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Dù những người như vậy đáp y ca-sa của Phật, ăn thực phẩm của Phật, nhưng 

họ chẳng phải là đệ tử Phật. 

Những người ấy giết hại, thôn tính lẫn nhau, ăn nuốt nhau không thôi. 

Họ sống và ăn thịt, không ngại một điều nào cả. Họ cứ ăn nuốt lẫn nhau. Họ 

giết hại lẫn nhau; anh ăn tôi, tôi ăn lại anh; giết và ăn; rồi trở lại bị giết và bị 

ăn. 

Những người như vậy làm sao ra khỏi ba cõi? 

Sông như vậy là tạo nên một vòng luân hồi sinh tử bất tận. Đời này anh ăn thịt 

tôi; và đời sau tôi ăn thịt anh. Đời sau nữa, trở lại anh ăn thịt tôi, và cứ tiếp 

diễn như vậy. Những chúng sinh ấy làm sao ra khỏi được Dục giới, Sắc giới, 

và Vô sắc giới? 

 Kinh văn: 

Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát sanh. Đó 

là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức Phật 

Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 

Giảng giải: 

Ông dạy người đời tu pháp tam-ma-địa, phải đoạn trừ việc sát sanh. Trước 

tiên, phải đoạn trừ dâm dục; rồi còn phải cấm chế niệm tưởng sát hại. Đó là 

lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ hai của các Đức Phật Thế Tôn 

Như Lai trong đời trước. 

Đây là giáo lý được Đức Phật xiển dương. Cả chư Phật trong quá khứ và chư 

Phật đời nầy để chỉ dạy giáo pháp rõ ràng thanh tịnh và quyết định nầy. Quý 

vị phải chắc chắn tôn trọng giáo pháp nầy. Nếu không, quý vị không thể nào 

ra khỏi ba cõi được. 

 Kinh văn: 

Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định, ví như 

có người tự bịt tai mình, rồi kêu lớn tiếng, mà mong mọi người chẳng 

nghe tiếng mình. Loại người nầy gọi là muốn dấu nhưng càng lộ bày. 

Giảng giải: 

Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ việc sát hại mà tu thiền định. Họ phải 

nghiêm khắc với hạt giống từ bi của mình. Khi đã bỏ mất tâm từ bi, ví như có 
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người tự bịt tai mình, rồi kêu lớn tiếng, mà mong mọi người chẳng nghe tiếng 

mình. 

Điều nầy cũng như có người bịt tai mình mà ăn cắp chuông, họ cho rằng nếu 

mình không nghe tiếng chuông thì người khác cũng không nghe. 

Loại người nầy gọi là muốn dấu nhưng càng lộ bày. 

Họ càng muốn dấu diếm những hành vi của mình, thì nó càng lộ bày ra. Cũng 

như vậy, những người tu thiền định mà không chịu dừng lại việc sát hại thì 

khó đạt được điều mình mong đợi. 

 Kinh văn: 

Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát khi đi trên đường còn không đạp cỏ 

non, huống là dùng tay nhổ. Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu 

thịt chúng sinh làm thức ăn? 

Giảng giải: 

Tỷ-khưu thanh tịnh và các vị Bồ-tát tu tập công hạnh cực kỳ thanh tịnh, khi đi 

trên đường còn không đạp cỏ non. 

Ở nơi có vài lối đi, thường có cỏ mọc bên vệ đường. Tỷ-khưu thanh tịnh và 

các vị Bồ-tát sẽ không bao giờ dẫm lên cỏ non, vì  sợ sẽ làm cho cỏ chết. 

Huống là dùng tay nhổ. Các ngài cũng không nhổ một cây cỏ nào. 

Tại sao thực hành tâm đại bi mà lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? 

Điều ấy không thể được 

 Kinh văn: 

Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và không 

dùng giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu 

ấy, thật là giải thóat trong pháp thế gian. Trả hết nợ cũ xong, sẽ không 

vào trong ba cõi nữa. 

 Giảng giải: 

Nếu các tỷ-khưu không mặc tơ lụa, là lượt của phương đông, và không dùng 

giày dép, áo cừu, áo len, hay các thứ sữa, lạc, đề hồ. Những tỷ-khưu ấy, thật 

là giải thóat trong pháp thế gian. 
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Lụa, da, lông thú, lông tơ (chim) đều xuất phát từ sinh vật. Sinh mạng của 

chúng phải bị cướp đoạt để tạo ra những thứ nầy. Vải thường không bao hàm 

trong các loại nầy. Do vậy, các ngài không dùng giày da hay túi xách làm 

bằng da. Họ cũng không dùng các thực phẩm chế biến từ sữa. 

Trả hết nợ cũ xong, sẽ không vào trong ba cõi nữa. 

Ở đây nói rằng sửa và các thực phẩm chế biến từ sữa đều không nên dùng, 

nhưng trong giới luật của Đại thừa và Tiểu thừa đều không cho rằng điều nầy 

không hoàn toàn bị cấm dùng. Đoạn kinh nầy nói về những người giữ giới với 

mức độ thanh tịnh nhất. Họ hoàn toàn giữ giới không giết hại. Họ không dùng 

bất cứ thứ gì liên quan đến sinh mạng chúng sinh. Họ không mặc đồ tơ lụa vì 

một số sinh mạng của loài tằm phải chết trong quá trình dệt thành lụa. Họ 

không dùng mật ong vì mật là từ ong. Nhưng riêng trong giới luật vấn đề nầy 

vẫn còn được khai mở. 

 Giới có một ý nghĩa rất linh hoạt. Giới không chuyên biệt cấm đoán mọi thứ 

nầy. Đối với quý vị tránh dùng những thứ đó là người rất thanh tịnh. Điều ấy 

rất tốt. 

 Kinh văn: 

Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh hưởng đến 

chúng. Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân không 

rời đất. Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chi phần của 

chúng sinh, quyết không dùng, không ăn không mặc. Những người như 

vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat. 

Giảng giải: 

Tại sao dùng những bộ phận thân thể chúng sinh, đều có ảnh hưởng đến 

chúng. 

Chẳng hạn, khi quý vị mặc đồ tơ lụa, thì quý vị đã có liên quan với loài tằm 

đã nhả ra tơ. Nếu quý vị không muốn thành loài sinh vật ấy, thì đừng nên liên 

hệ với chúng. Đó là Như con người ăn trăm giống cốc loại trong đất, thì chân 

không rời đất. Đó chính là loài người đầu tiên trên trái đất, họ vốn là chúng 

sinh từ cõi trời Đại phạm xuống. Điều nầy xảy ra trong quá khứ khi kiếp hoả 

lan khắp trái đất cho đến khi thiêu huỷ mọi dấu hiệu của loài người. Sau đó 

bắt đầu một thời kỳ cằn cỗi khô khan, kéo dài không biết bao lâu. Và sau đó, 

một hôm có vài chúng sinh từ cõi trời Đại phạm  đậu xuống thế gian 

 Vào lúc nầy, thế gian được bao phủ bởi một chất liệu đặc biệt hoàn toàn tốt 

đẹp. Họ bốc lên một nắm và ngửi tháy rất thơm ngon. Nên họ ăn. Khi họ đã 
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ăn thứ “màu mỡ của đất” nầy rồi thì họ không còn bay được nữa. Họ không 

thể cưỡi mây và lái sương mù được nữa. Họ không còn di chuyển được. Họ ở 

lại trần gian và rủ những anh chị em của họ đang ở trên trời. Những người nầy 

xuống trần gian rồi lại ăn thứ “màu mỡ của đất”, thế là họ cũng bị trở thành bị 

chất ngại bởi đất. Họ không thể nào trở về cõi trời; và đó là lý do loài người 

đến ở trần gian. Có người cho rằng chúng ta xuất phát từ loài khỉ. Nhưng nếu 

điều đó là đúng, thì cái gì khiến cho chúng ta trở thành khỉ? Thực tế, tất cả bắt 

đầu từ khi loài trời hạ xuống trần gian. Khi dân số trên mặt đất gia tăng, chất 

“màu mỡ của đất” hoàn toàn bị cạn kiệt, các giống thực vật bị chết. Thế là họ 

phải ăn bách cốc (100 giống cốc loại). Đó là: 

1. Hai mươi loại lúa khác nhau. 

2. Hai mươi loại kê. 

3. Hai mươi loại đậu 

4. Hai mươi loại rau. 

5. Hai mươi loại dưa. 

Mỗi thứ có hơn hay kém hai mươi loại, làm thành 100 thứ tất cả. Khi họ đã ăn 

bách cốc, thì “chân không lìa khỏi mặt đất.” Chúng ta quy cho điều nầy là lực 

hấp dẫn, trọng lực của trái đất (gravity), nhưng lý do sâu xa là do con người 

đã ăn thực phẩm nầy. 

Dứt khóat thân tâm mình, đối với thân thể hay chi phần của chúng sinh, quyết 

không dùng, không ăn không mặc. Loài người chúng ta muốn giữ cho thân và 

tâm mình thoát khỏi sự tạo nghiệp do từ mối quan hệ với thân mạng của 

chúng sinh hoặc bất kỳ mọi thứ làm bằng thân thể chúng, thì chúng ta không 

nên chiếm đoạt thân mạng chúng, cũng chẳng xâm hại tinh thần chúng. 

Chúng ta chẳng nên mặc thứ gì làm từ sinh mạng của các loài vật và ăn thịt 

chúng. Những người như vậy, Như Lai mới thật xem là giải thóat.  Như Lai 

bảo những người ấy là chân thật giải thóat. 

 Kinh văn: 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 

như vậy, tức là lơì ma ba-tuần nói. 

Giảng giải: 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. 



  Trang 116 

Lời giảng giải của Như Lai là giáo pháp đã được chư Phật trong mười phương 

ba đời gỉang nói. 

Nếu không phải như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

Mọi giáo lý khế hợp với đạo lý do Như Lai nói tức là lời dạy của chư Phật. 

Mọi học thuyết mà không khế hợp với đạo lý Như Lai đã tuyên bày ở đây là 

lời nói của ma vương. 

Bây giờ quý vị đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Quý vị có thể dùng kinh nầy 

như tấm kính chiếu yêu. Nếu có ai giả dạng làm người, khi quý vị chiếu tấm 

kính nầy vào nơi họ, họ sẽ hiện ra nguyên hình– là yêu quái. Có khi họ là ma 

heo, ma bò hoặc là ma ngựa, hoặc là thần núi, hoặc là thuỷ quái. Có khi đó là 

ma vương. Bất luận họ là gì, tấm kính đều chiếu soi rõ ràng. Bây giờ quý vị 

đã nghe Kinh Thủ-lăng-nghiêm, quý vị sẽ nhận ra được ai là người giảng 

pháp chân thực bằng cách đối chiếu những điều được giảng trong kinh. Thế 

nên kinh giống như tấm kính chiếu yêu. Đó là lý do tại sao từ trước, tôi đã nói 

rằng người điếc, người mù, người câm không có cơ duyên nghe tôi giảng 

kinh. Người điếc vốn không nghe được rồi, nhưng ở đây tôi không có ý nói 

người bị tai điếc, mà nói đến người nghe pháp mà chẳng biết gì cả. Lặng thinh 

và quên mất những điểm tôi đã giảng. Tôi hy vọng rằng tất cả quý vị, ai đã 

nghe được kinh Kinh Thủ-lăng-nghiêm đều sẽ trở thành thiện tri thức trong 

tương lai; quý vị sẽ trở nên hiểu biết Phật pháp một cách chắc thật. Rồi quý vị 

sẽ dạy cho những người mù, đui, điếc, câm. Khi quý vị giảng kinh, dù quý vị 

có dùng đến hệ thống âm thanh, và thậm chí dù họ ở bên ngoài, họ vẫn nghe 

được và không còn bị điếc hay câm nữa. Người không hiểu Phật pháp là đáng 

thương nhất. Thế nên, khi quý vị đã thông đạt Phật pháp, quý vị nên đi giảng 

dạy cho họ nghe. Đó có nghĩa là ở mức độ đó, quý vị nên có sự chú tâm đặc 

biệt như mình đang tu học vậy. 

---o0o--- 

DỨT TRỪ TÂM TRỘM CẮP  

 Kinh văn: 

Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm không 

trộm cắp, thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. 

Giảng giải: 

Đức Phật lại gọi A-nan. 
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Lại nữa A-nan, nếu như chúng sinh trong thế giới lục đạo, tâm không trộm 

cắp, thì họ sẽ không bị tương tục trong dòng luân hồi sinh tử. 

Loài trời, loài a-tu-la, loài người, súc sinh, quỷ đói, và loài ở địa ngục nếu 

không trộm cắp, dù chỉ có niệm tưởng trong tâm. Họ sẽ không lấy cắp bất cứ 

thứ gì của bất kỳ ai, vật hữu hình hoặc vô hình, giá trị hoặc không giá trị. 

Không những thực sự không lấy, mà còn không có niệm tưởng lấy cắp chúng. 

Đó có nghĩa là không trộm cắp. Nếu các chúng sinh ấy giữ tâm không trộm 

cắp cũng như tâm không sát hại, tâm không dâm dục, thì chúng sẽ không bị 

tương tục trong vòng luân hồi sinh tử, và họ cũng sẽ không bị quả báo tương 

tục tr thế gian. 

 Kinh văn: 

Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. Tâm trộm cắp không trừ, thì 

không thể nào ra khỏi trần lao được. 

Giảng giải: 

Ông tu tam-muội, cốt là ra khỏi trần lao. 

Ông muốn phát huy định lực chân chính. Động cơ chính của ông trong việc tu 

tập là cốt để ra khỏi vòng luân hồi sinh tử trong thế gian. Nhưng, nếu ông vẫn 

có ý tưởng trộm cắp. Tâm trộm cắp không trừ, thì không thể nào ra khỏi trần 

lao được. 

“Trần lao” ở đây là chỉ cho nhà lửa trong ba cõi. 

Kinh văn: 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt 

phải rơi vào tà đạo. Hạng trên thành tinh linh, hạng trung thành yêu mị, 

lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. 

Giảng giải: 

Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền, nếu không đoạn trừ tâm trộm cắp, ắt phải 

rơi vào tà đạo. 

 Cơ bản là loại người nầy không có trí huệ chân chính, vì nếu họ có trí huệ, họ 

đã không trộm cắp, họ cũng không dâm dục, cũng không sát hại. Chỉ do vì 

thiếu trí huệ mà họ làm những việc như vậy. Nhưng nếu chúng ta cho hạng 

người nầy có một chút trí huệ và chỉ một chút thông minh vặt hơn những 

người bình thường, và khi họ ngồi, họ lẩn vào sự lãng quên mà ít nhiều giống 

như thiền định. Thế nhưng, hạng người nầy lại nghĩ rằng mình đã chứng được 



  Trang 118 

vài cảnh giới kỳ đặc mà những người khác chưa từng đến được. Anh ta cảm 

thấy mình có công phu vượt qua mọi người khác. Cái nhìn của anh ta đầy ngã 

mạn, và nếu anh ta không chịu dừng lại việc trộm đạo, anh ta sẽ rơi vào 

đường tà. Dù với một chút trí huệ và một ít định lực, họ sẽ bị rơi vào cảnh 

giới không chân chính vì việc trộm cắp. Trong con đường tà vạy nầy, họ lại 

dạy chúng sinh trong các đường khác vốn đầy tăm tối và bất chính. Họ lại dạy 

người khác tà tri và tà kiến. 

Hạng trên thành tinh linh, 

Khi quý vị gặp loại nầy, chúng rất thông minh; nhưng thực ra, nó là tà nguỵ. 

Trong cuốn Tánh dược (The Nature of Medicine) của Trung Hoa, có đề cập 

đến loại thảo mộc có tính chất nầy. Nhưng thực tế, yếu tính đó không thực. 

 Hạng trung thành yêu mị, một loại dị nhân, có được năng lực thần thông, 

thường hãm hại người. 

Lớp dưới thành người tà đạo, bị yêu mị gá vào. 

Quý vị nhớ rằng loài quỷ Cưu-bàn-trà là một loài quỷ mị (mei), thường gây ra 

tình trạng hôn mê, tê liệt cho người đang ngủ. Loài quỷ nầy chiếm đoạt thân 

xác của người đang tỉnh, rồi điều khiển thân, miệng, ý người nầy làm những 

việc riêng cho chúng. Nó nói qua trung gian người và dành hoàn toàn sự kiểm 

soát người ấy. Những người bị chiếm thân xác như vậy còn được gọi là xác 

đồng, hoặc có khi chúng trở thành phù thuỷ (sorcerers) hoặc thầy trừ tà 

(exorcists). Ở Mỹ, tôi đã gặp một người như vậy, một người Mỹ tự bảo rằng 

mình là Jesus. Một phút sau, anh ta nói rằng Thượng đế đã nhập vào trong 

anh ta bảo anh ta nói. Rồi một lát sau anh ta nói rằng Thượng đế đã đến và 

muốn nói chuyện với anh ta. Chừng 5 năm sau, anh ta trở lại gặp tôi. Tôi 

mắng anh ta: “Ông thậm chí chẳng nhận ra chính ông nữa. Ông là yêu ma 

hoàn toàn, và ông không được tốt.” Thế là anh ta bỏ đi. Anh ta đến để nói 

pháp với tôi, nhưng anh ta không bao giờ trở lại khi tôi mắng anh ta. Và tôi lại 

tự nghĩ rằng: “Tôi không hiểu làm sao để nói với mọi người. Tại sao mình 

đuổi được gã Jesus–Thượng đế đó?” 

 Dù sao, đó cũng là một ví dụ của loại người tà mị. Tại sao họ bị mắc phải quả 

báo như vầy? Là vì trong những đời trước, họ trộm cắp. Thế nên họ buộc phải 

rơi vào một trong những phẩm loại như thế nầy. 

Đôi khi ở Trung Hoa, loại xác đồng nầy rất hấp dẫn. Họ có thể cắm cây dao 

trên đỉnh đầu mà không chết. Loài quỷ mị đang đoạt hồn họ sẽ gỡ lưỡi dao 

bằng cách dùng một thần chú, thế nên người ấy không đổ một giọt máu. Có 

người có thể đóng những cây đinh vào bên vai, từ những cây đinh, họ treo 

những thanh gươm mỗi cây nặng hơn 10 pounds. Họ có thể treo bốn thanh 
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gươm như vậy rồi quay tròn chúng. Xem rất là kinh khủng. Mọi người đều 

kinh hãi. Có khi chúng thực sự có khiếu. Tôi đã gặp nhiều loại quỷ mị nầy và 

quyến thuộc của ngoại đạo. Khi quý vị xem Kinh Thủ-lăng-nghiêm, quý vị sẽ 

thấy rằng từ lâu, Đức Phật đã mô tả mọi loài chúng sinh trong thế giới rất là 

rõ ràng. Do vậy, đã được nghe giảng Kinh Thủ-lăng-nghiêm rồi, quý vị sẽ 

nhận biết được bất luận điều gì mình phải đề phòng. 

Chương nầy gọi là “Tứ chủng thanh tịnh minh hối.” Là 

Phần rất quan trọng trong bộ Kinh nầy. Nên hãy hết sức chú ý. 

Nếu chúng ta không dừng lại việc trộm cắp, chúng ta sẽ thấy rằng mình rất 

khó thành Phật. Tuy nhiên, nhiều người vẫn hy vọng thành Phật. Nay chúng 

ta đã hiểu được giáo lý nầy rồi, người nào đã mắc phải tội trộm cắp thì nên 

thay đổi. Những người không mắc phải lỗi nầy thì không nên để cho niệm 

tưởng trộm cắp khởi dậy. Đó là cách hay nhất tương ưng với đạo. 

 Kinh văn: 

Các nhóm tà đạo kia cũng có đồ chúng. Họ đều tự xưng đã thành đạo vô 

thượng. 

Giảng giải: 

Các nhóm tà đạo kia là yêu ma quỷ quái, ly mị võng lượng hại người. Họ 

cũng có đồ chúng. 

Trên thế gian nầy, mọi loài đều có đồ đệ của nó. Nên có cầu: 

Người tốt tìm đến với nhau. 

Người xấu lập bè đảng. 

Người cùng hội cùng thuyền tìm đến với nhau. 

Thế nên, ngay cả những loài tà ma yêu quái nầy cũng tụ họp lại với nhau và 

có quyến thuộc của chúng. 

Họ đều tự xưng đã thành đạo vô thượng. 

Họ không nhận ra được cái gì là chân thật vô thượng, thay vào đó, họ cho 

rằng cách sinh hoạt của mình là hay nhất. Họ nói rằng họ đã đạt được đạo vô 

thượng, đến mức họ cho rằng niệm Phật là nhọc công vô ích, và nói rằng họ là 

như vậy. Họ biện luận: “Hãy xem năng lực thần thông của tôi.” 
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Thực ra, họ là yêu ma quỷ quái. Họ hoàn toàn đều theo tà hạnh. 

 Kinh văn: 

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà 

đạo ấy sôi nổi trong thế gian, lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ 

đều tự xưng đã được pháp thượng nhân. Dối gạt kẻ không biết, doạ dẫm 

khiến họ mất lòng tin. Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao 

tán. 

Giảng giải: 

Tôi đã gặp rất nhiều loại tà ma nầy. Người Tây phương không quen lắm với 

loại yêu quái nầy, nhưng không phải như vậy vì người Trung Hoa tin vào quỷ 

thần. Đúng như vậy, càng lúc, các hiện tượng kỳ dị xảy ra trên thế gian ngày 

càng nhiều hơn.   

Sau khi Như Lai diệt độ, trong thời mạt pháp, có nhiều loại yêu ma tà đạo ấy 

sôi nổi trong thế gian, 

Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong kinh nầy đã nói với chúng ta rằng thời đại ta 

đang sống sẽ bị hoành hành bởi loại tà mà nầy. Chúng ta không nên nhìn vào 

những việc mình thấy để tin rằng chúng tồn tại. Đơn giản vì còn nhiều việc 

trên đời mà mình chưa thấy được. Nếu chúng ta phải đợi cho đến khi mình 

thấy được mỗi thứ bằng chính con mắt của mình, thì không thể nào nhìn hết 

được trong đời nầy. Còn có một số điều mà quý vị phải nghe lời nói của 

người khác mới biết. 

Chúng sôi nổi trong thế gian. Chúng giống như lửa đang thiêu cháy mọi 

người. Những người không nhận biết những loài tà ma nầy, sẽ dính mắc vào 

chúng và như thể bước vào đống lửa hừng hực cháy. Những người nầy sẽ bị 

thiêu đốt. “Bí mật” là nghĩa mà chúng đi khắp nơi để dối gạt mọi người. 

 Chúng lén lút gian dối xưng là thiện tri thức. Họ đều tự xưng đã được pháp 

thượng nhân. 

 Chúng tự xưng mình là Thiện tri thức mắt sáng Thượng nhân là chỉ cho Bồ-

tát. Nói cách khác, chúng tự xưng mình là Bồ-tát. Trong đạo Phật, dù quý vị 

là một vị Bồ-tát, thậm chí là một vị Phật thị hiện, quý vị cũng không nên nói 

mình là Phật hay là Bồ-tát. Quý vị phải giữ im lặng về điều ấy khi nào mình 

còn sống, cho đến hơi thở cuối cùng. 

Quý vị không thể nói: “Tôi là Phật! Tôi là Bồ-tát! Tôi là A-la-hán!” Người 

nào nói như vậy thì đó là yêu ma, giống như người được mô tả trong kinh 
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nầy. Khi nào quý vị mới để cho mọi người biết? Sau khi quý vị chết. Lúc ấy 

mọi người mới biết.  Nhưng quý vị không được để cho họ biết khi quý vị 

chưa chết. Có ý nghĩa gì trong lời tuyên bố mình là Phật? Có ý nghĩa gì? Quý 

vị nói rằng mình là Bồ-tát? Sao vậy? Có ý nghĩa gì trong lời nói như vậy? 

Chẳng có lý do gì khác hơn là khiến cho người khác tin vào mình. Và tại sao 

quý vị muốn mọi người tin vào mình? Để họ cho quý vị tiền? Quý vị làm việc 

ấy vì muốn lợi dưỡng và tâm phan duyên. Nếu đó không phải là ý định của 

quý vị, thế tại sao quý vị nói với mọi người mình là Phật sống? Nếu quý vị là 

Bồ-tát. Được rồi! Quý vị là Bồ-tát; tại sao quý vị lại đi nói với mọi người như 

vậy? 

Điều nầy nhắc tôi nhớ một số chuyện đã diễn ra ở Trung Hoa . 

Một hôm có một vị quan đến chùa Quốc Thanh trên núi Thiên Thai để hỏi 

thăm thầy trú trì Phong Can. Hai người nói chuyện với nhau. Quý vị sẽ hỏi 

viên quan ấy tên gì? Đừng hỏi tôi, Tôi quên mất rồi. Có thể người đó là quý 

vị, có thể là tôi, không chắc chắn. Vị quan nói với thầy trụ trì: “Trong quá 

khứ, thường có nhiều Bồ-tát thị hiện ở thế gian, nhưng thời đại nầy lại không 

có. Tôi muốn được diện kiến một vị Bồ-tát chân thực nhưng không thấy.” 

Trú trì Phong Can nói, “Ồ! Ông muốn gặp Bồ-tát? Có hai vị đang ở đây. Tôi 

sẽ giới thiệu cho ông được gặp.” 

Vị quan hoàn toàn ngạc nhiên. “Có hai vị Bồ-tát đang ở đây? Ý ngài muốn 

nói là một vị bằng đất sét, và một vị tạc bằng gỗ?” 

Thầy trú trì trả lời: “Không phải vậy. Hai vị Bồ-tát nầy là người thật. Họ là 

những vị Bồ-tát sống.” 

Vị quan hỏi, “Ngài không đùa chứ?” 

Trú trì đáp: “Tôi là trú trì ở đây. Làm sao tôi nói đùa chuyện như vậy. ” 

“Họ đâu rồi?” 

 “Một vị đang nấu cơm và một vị đang đun nước. Một vị là Hàn Sơn và một 

vị là Thập Đắc. Một vị là hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, một vị là hóa 

thân của Bồ-tát Phổ Hiền. Họ thực hành pháp tu khổ hạnh trong chùa nầy, 

chuyên làm những việc phục dịch. Họ làm những việc không ai muốn làm. 

Nếu ông muốn gặp họ, rất đơn giản, hãy vào nhà bếp và sẽ thấy họ đang ở đó. 

Ông thấy hại vị tăng lấm lem, rách rưới, râu tóc bù xù, mặt đầy bụi bẩn, với 

một dáng dấp rất xấu xí. Nhưng thầy Trú trì bảo đó là hai vị Bồ-tát, nên ông 

chẳng dám xem thường họ. Thay vì vậy, ông xá chào họ. Hai vị ấy hỏi: “Ông 

làm gì vậy? Tại sao ông vái chào tôi?” 
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“Trú trì Phong Can nói rằng các ông là hóa thân của Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi và 

Bồ-tát Phổ Hiền, thế nên tôi xá chào các ông.” 

 Hai vị nói: “Lão Phong Can ba hoa!” 

Có ý muốn nói thầy trú trì là người hay dính vào chuyện kẻ khác. 

Một vị nói: 

“Lúc nầy ông ta nói quá nhiều!” 

 Thế nên khi viên quan đang cúi chào, họ liền rút lui và biến mất, không ai 

biết họ đã  đi cách xa chừng nào– có lẽ cách xa đến cả trăm bước từ nhà bếp 

đến bờ đá dưới chân núi. Tiếng hai người vọng lại, “Lão Phong Can hay bép 

xép. Ông không chịu lạy Phật A-di-đà, lạy chúng tôi làm gì? ” 

Viên quan hỏi: “Ai là Đức Phật A-di-đà? ” 

“Trú trì Phong Can. Ông ta là Đức Phật A-di-đà tái thế. Hãy để mặc chúng 

tôi. Về lạy ông ta đi.” 

Khi viên quan vẫn còn đứng đó trong kinh ngạc, thì hai vị tăng lem luốc kia 

đã đi xa và biến mất sau rặng núi đá. 

Nơi đó bây giờ gọi là Nguyệt Quang Nham  trên núi Thiên Thai–nơi mà hai vị 

Hàn Sơn và Thập Đắc đã biến mất. 

Viên quan vội vã trở về chùa Qúcc Thanh để đảnh lễ Trú trì Phong Can–Đức 

Phật A-di-đà. Nhưng khi ông vào trong chùa, thấy thầy trú trì đã ngồi an 

nhiên thị tịch. Ngài đã nhập niết-bàn. Viên quan bây giờ biết rằng Trú trì 

chính là Đức Phật A-di-đà thị hiện, nhưng đã quá trễ rồi! Ông ta không thấy 

được những gì là chân thực ngay trước mắt của mình. Đức Phật A-di-đà đã đi 

rồi. 

Tại sao chư Phật và Bồ-tát khi biến mất rồi mới cho mọi người biết các ngài 

là ai? Nếu mọi người biết, thì họ sẽ đến để đảnh lễ các ngài suốt ngày đến 

mức sẽ quá phiền phức. Sẽ không còn thời gian nào để tu tập. Thế nên các 

ngài không muốn cho biết mình là ai. 

Đó là cách thức trong đạo. Người ta không bao giờ nói: “Hãy nhìn xem! Tôi 

là người đã giác ngộ! Tôi là Phật!” 

Người như vậy thì chẳng khác gì người được đề cập trong kinh nầy. Tôi chưa 

từng gặp người nào công nhận là mình đã giác ngộ. Hoà thượng Hư Vân cũng 

vậy, và các vị Hoà thượng khác đã giác ngộ ở Trung Hoa cũng không nói một 
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lời nào là họ đã giác ngộ, dù hỏi họ trực tiếp. Không bao giờ có chuyện đó 

trong đạo Phật. Ngoài ra, có lẽ có trong đạo Phật tân thời. 

Người được mô tả trong kinh tuyên bố rằng họ là thượng nhân. “Các ông có 

biết tôi là ai không? Tôi là Bồ-tát Di-lặc. Các ông có biết tôi là ai không? Tôi 

là Bồ-tát Quán Thế Âm. Nay các ông đã biết, đừng bỏ mất cơ hội. Hãy lạy tôi 

làm thầy. Nếu các ông không muốn lạy tôi, thì hãy lạy thầy tôi. Tôi sẽ cấp cho 

các ông cái giấy chứng nhận và 65 đô-la. Tôi sẽ truyền pháp cho ông.” 

Họ đi khắp, Dối gạt kẻ không biết. Họ gạt gẫm người cả tin. Tôi đã gặp hạng 

người nầy rất nhiều. Họ nói rằng: “Tôi có pháp bảo, tôi sẽ bán cho các người, 

một người 300 đô-la. Đó là bởi vì tôi rất thích các người, nên tôi sẽ để dành 

cho quý vị. Nếu tôi không thích quý vị, tôi sẽ không trao cho quý vị  đâu. ” 

Thế là đệ tử đưa cho thầy 300 đô-la để lấy pháp bảo. Có người đòi quý vị đến 

1000 đô-la. Chẳng bao lâu, ví của vị thầy già nặng túi. Khi ông ta chuyển tài 

sản của mình từ chỗ an toàn nầy đến chỗ an toàn khác, ông ta phải dùng xe 

lửa! Nhiều người đã thất vọng vì việc nầy. Khi quý vị giảng nói pháp chân 

chính cho họ nghe, như bảo họ “Đừng sát sanh.” Họ không tin điều đó. 

“Đừng trộm cắp.” Họ cũng không tin điều đó. “Đừng dâm dục.” Họ cũng 

không tin điều đó. Nhưng nếu quý vị nói với họ rằng mình có một điều gì đó 

sẽ đem đến cho họ lợi ích thì họ sẽ trả tiền cho quý vị liền. 

Chúng doạ dẫm khiến họ mất lòng tin. 

Chúng khiến cho quý vị mất sạch trí huệ mà quý vị vốn có. Họ làmg cho quý 

vị mê mờ. 

Chúng đi đến đâu, gia đình người ta đều bị hao tán. 

Họ thực sự là kẻ giàu có bẩn thỉu, nhưng bất kỳ đi đâu, họ cũng đều tích luỹ 

thêm nhiều của cải, lột sạch chủ nhà những thứ tài sản, chìa khóa, chứng 

khóan và ruột tượng. 

 Kinh văn: 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất thực, là khiến họ xả trừ lòng 

tham, thành tựu đạo bồ-đề. Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái 

thân sống nhờ như khách trọ trong ba cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi 

rồi không trở lại nữa. 

 Giảng giải: 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu theo thứ tự khất thực, là khiến họ xả trừ lòng tham. 
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Khi đến giờ khất thực, mỗi vị tỷ-khưu nhắm đến một phương nhất định và đi 

quanh một chỗ nhất định. Các vị mang bình bát đi khất thực. Tại sao Đức 

Phật dạy họ phải khất cầu thực phẩm? Trước hết, khi các vị cư sĩ Phật tử dâng 

tặng thức ăn cho người xuất gia, là họ có được quả báo phước đức và chấm 

dứt khổ đau. Thứ hai, khi tỷ-khưu đi khất thực, họ sẽ dùng bất cứ thức gì xin 

được. Nếu ngon, thì ăn ngon; nếu dở, thì ăn dở. Do vậy họ sẽ xả bỏ được lòng 

tham. Nếu mình tự nấu nướng, quý vị sẽ nghĩ, “Những thức ta nấu ngày hôm 

nay không được ngon; Tuy nhiên,, ngày mai ta sẽ nấu thứ ngon hơn, và ngày 

kia ta sẽ làm thứ tuyệt diệu hơn nữa.” Sẽ không có chỗ tận cùng. Khi đi khất 

thực, sẽ không có cơ hội để chọn lựa. Ta không thể nào phân biệt thức ăn thức 

uống nào ngon hay dở. Ta không thể nói: “Thức ăn mính xin được ngày hôm 

nay rất ngon.” Rồi ăn với sự thích thú. Và ngày sau, nếu thức ăn không được 

ngon, ta ăn không nổi. Cách thức ấy không được phép. Mình ăn cả thứ ngon 

lẫn không ngon. Tinh thần chung là ăn để no và quên bẵng mọi thứ. Đó là để 

đối trị lòng tham. 

Theo cách nầy, hành giả có thể thành tựu đạo bồ-đề. 

 Đó là vì có câu nói: “Kẻ trí quan tâm đến đạo, chẳng bận tâm đến thức ăn.” 

Những người đến để tham cứu Phật pháp, không nên bận tâm đến thức ăn. 

Các hàng tỷ-khưu không tự nấu ăn, gửi cái thân sống nhờ như khách trọ trong 

ba cõi. Hiện thân một lần qua lại, đi rồi không trở lại nữa. 

Họ chỉ cần ăn đủ để duy trì thân mạng. Cuộc đời chúng ta, dù ở trên đất liền 

hay ở trên nước, cũng giống như đang ở trong một khách sạn–ngắn ngủi phù 

du trong chốc lát. Đứng để dính mắc với nó. Các vị tỷ-khưu đã chấm dứt tâm 

tham, thế nên khi sinh mạng trong ba cõi nầy chấm dứt, thì họ không còn trở 

lại nữa. “Nơi nầy là uế độ, tôi không trở lại nữa.” Đó là tâm niệm của các vị 

tỷ-khưu. Dù ở Mỹ, với những nhà vệ sinh rất đẹp dẽ và những ngôi nhà rất 

tráng lệ–cũng đủ để ở đó một lần. Đừng trở lại! Đừng tham muốn các nhà vệ 

sinh ấy. Trước tiên là nó rất hôi thối, tại sao quý vị lại thích nó? Thực ra cả 

thế gian nầy đều hôi thối. Quý vị chớ cho rằng đó là chỗ sạch sẽ. Thế gian nầy 

chính nó là một cái nhà vệ sinh. 

 Kinh văn: 

Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật, buôn bán Như Lai, tạo vô số 

nghiệp, nói rằng đó đều là Phật pháp. Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-

khưu là đạo Tiểu thừa. Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải 

nghi lầm, nên sẽ bị đoạ vào địa ngục vô gián. 

Giảng giải: 
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Tại sao loại giặc ấy lại mượn y của Phật. 

Họ mặc y phục của hàng xuất gia và nói với mọi người rằng; “Tôi là Pháp sư 

giảng kinh. Quý vị nên hoàn toàn tin vào tôi.” 

 Chúng buôn bán Như Lai. Họ dùng Phật pháp để đổi chác. Họ buôn bán Phật 

pháp. Tất cả điều họ cần làm là nghĩ cách để kiếm tiền. Họ nói rằng; “Đó đều 

là Phật pháp.” Họ bảo rằng tất cả đều là Phật pháp. Khiêu vũ là Phật pháp, 

uống rượu là Phật pháp, chơi nhạc là Phật pháp. Đây là các thứ trong 84.000 

pháp môn.” 

 Họ thật là những kẻ rất ba hoa. “Hút thuốc là Phật pháp, đánh bạc là Phật 

pháp, ai muốn làm gì tuỳ thích.” Họ rất tuỳ tiện, thậm chí đến mức độ ai 

muốn làm điều gì, họ đều cho là đúng. 

Lại chê hàng xuất gia thọ giới tỷ-khưu là đạo Tiểu thừa. 

Nếu có ai gọi họ và hỏi, “Anh đã thọ giới Cụ túc chưa?” Thậm chí họ chẳng 

hiểu là quý vị đang nói điều gì. Thậm chí họ không hiểu về năm giới cấm, nói 

gì đến 8 giới, hoặc 10, giới trọng và 48 giới khinh. Chính họ không đáng được 

người đời tin cậy là hàng xuất gia. Tầm nhìn của họ rất hạn hẹp và đầy tự ngã. 

Do chúng làm cho vô lượng chúng sinh mắc phải nghi lầm, nên sẽ bị đoạ vào 

địa ngục vô gián. 

Họ khiến cho người khác mê lầm, và vốn chính họ cũng không hiểu. Ban đầu 

những người theo họ đều có ý định tốt, nhưng khi đã dính mắc với một vị 

thầy điên đảo như vậy rồi nên cuộc đời họ sẽ được kết thúc trong tình trạng đã 

nêu ra trước đây: 

Nếu một người mê mờ 

Truyền dạy sự mê lầm cho người khác 

Khi mọi điều được nói và làm, 

Thì chẳng có ai hiểu được. 

Thầy đoạ vào địa ngục 

Trò cũng phải vào theo. 

Trong địa ngục vô gián, không lúc nào cảnh khổ bị gián đoạn. Một người 

chóan đầy cả địa ngục bằng những cảnh khổ, và nhiều người cũng chóang đầy 

địa ngục theo cách như vậy. Chỉ một người trong địa ngục, đã không còn thừa 
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chỗ. Và bất luận có bao nhiêu người trong đó, địa ngục vẫn chứa trọn. Chúng 

sinh ở địa ngục ấy không bao giờ ra khỏi chỗ nầy. Thế nên rất nguy hiểm khi 

gieo nhân duyên với chỗ đó. 

 Kinh văn: 

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát tâm quyết định tu tam-ma-

đề. Có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt 

một ngón tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người 

nầy, nợ nần từ kiếp lâu xa, nay được trả hết trong một đời, xa lìa thế 

gian, vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ đạo vô 

thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. 

Giảng giải: 

Sau khi Như Lai diệt độ, nếu có tỷ-khưu phát tâm quyết định tu tam-ma-đề. 

Có thể trước hình tượng Như Lai, tự mình thắp một ngọn đèn, đốt một ngón 

tay; hay ở trên thân đốt một liều hương. Như Lai nói người nầy, nợ nần từ 

kiếp lâu xa nay được trả hết trong một đời. 

Những vị tỷ-khưu nầy, dưới sự hướng dẫn chân chính, vào đúng thời điểm, và 

với oai nghi nghiêm chỉnh, vị ấy dùng dao cắt thịt trên thân mình, rồi rót một 

ít dầu vào nơi thịt đã bị khoét ra, rồi từ đó thắp lên một ngọn đèn để cúng 

dường chư Phật. Hoặc có khi các vị ấy đốt một ngón tay theo đúng nghi thức, 

hoặc họ đốt một vài liều hương trên thân mình, chẳng hạn trên cánh tay. Đức 

Phật Thích-ca Mâu-ni dạy rằng, những người như vậy,  nghiệp chướng nợ nần 

họ đã tạo trong vô lượng kiếp trước đều có thể tiêu trừ qua việc làm đơn giản 

nầy. 

Xa lìa thế gian, vĩnh viễn thóat khỏi các lậu hoặc. Người ấy tuy chưa hiểu rõ 

đạo vô thượng giác, nhưng đối với Phật pháp đã có tâm quyết định. 

Họ đã có sự phát tâm dứt khóat và sẽ không bao giờ thối chuyển. 

Kinh văn: 

Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô vi, 

cũng phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ, như quả báo ăn lúa 

ngựa của Như Lai. 

Giảng giải: 

Nếu không gieo được cái nhân xả thân nhỏ bé ấy, dù có thành đạo vô vi, cũng 

phải sanh lại làm người, hoàn trả các nợ cũ. 
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Nếu mình không làm những hạnh hy sinh thân mạng, như đốt đèn trên thân 

hay đốt một ngón tay, hoặc đốt hương trên cánh tay, như gieo trồng vài thiện 

pháp, thì dù có thành tựu đạo nghiệp, dù trở thành giác ngộ, thậm chí thành 

Phật, thì mình vẫn phải trả các món nợ cũ. Mình vẫn phải thọ thân người trở 

lại và trả các nghiệp đã vay trong quá khứ, 

Như quả báo ăn lúa ngựa của Như Lai. 

“Như Lai đã phải ăn lúa dành cho ngựa suốt 90 ngày trong đời nầy.” Đức 

Phật nói. 

 Tại sao Đức Phật Thích-ca Mâu-ni phải chịu quả báo như vậy? Chuyện xảy 

ra từ thời quá khứ, khi ngài là một vị Bà-la-môn nhận dạy 500 vị thanh niên 

cách  thức tu đạo. Lúc đó, có một Đức Phật đang thị hiện trên thế gian. Mọt 

hôm, Đức Phật kia cùng các vị tỷ-khưu đi khất thực, Đức Phật dạy các vị tỷ-

khưu nhận được vật phẩm cúng dường thì nên trích bớt một phần ngon trong 

bát của mình dành cho vị tỷ-khưu đang bị bệnh không thể đi khất thực được. 

Khi họ đi khất thực về, họ đi qua vùng núi nơi mà vị Bà-la-môn tức tiền thân 

của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đang tu nhân địa. Khi vị Bà-la-môn chỉ nhận 

được một chút ít thực phẩm từ bát rất đầy của họ, ông ta trở nên ghen tức, 

“Tại sao các lão tăng kia được ăn nhiều thế? Các ông ấy chỉ đáng được ăn lúa 

ngựa.” 

Năm trăm đệ tử của vị Bà-la-môn hoà theo ông ta: “Đúng vậy! Họ chỉ đáng 

được ăn lúa ngựa.” 

Sau khi vị Bà-la-môn thành Phật, ngài phải đưa 500 vị đệ tử tỷ-khưu của 

mình sang một nước khác để an cư. Ngoài mặt, quốc vương nước ấy thân mật 

đón tiếp ngài, nhưng vua không cúng dường cho chư tăng an cư. Sau cùng, 

một người buôn ngựa trong nước biết được rằng Đức Phật và giáo đoàn tỷ-

khưu không được cúng dường thực phẩm, thế nên ông ta chia cho chư tăng 

phần thực phảm dùng để nuôi ngựa. Dù vị Bà-la-môn đã thành Đức Phật 

Thích-ca Mâu-ni, và 500 vị đệ tử trẻ của ngài đã thành 500 vị A-la-hán, Đức 

Phật vẫn phải trả nghiệp cũ trong đời quá khứ qua việc 90 ngày phải ăn lúa 

ngựa. 

Thế nên, Đức Phật nói rằng nếu người nào không làm được những hạnh xả 

thân nầy, thì trong tương lai họ phải trả những nghiệp đã tạo trong đời trước, 

như họ đã gây ra. 

 Kinh văn: 
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Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. 

Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật 

Như Lai Thế tôn trong quá khứ. 

Giảng giải: 

Ông dạy người đời, tu pháp tam-ma-địa, sau nữa, dứt trừ tâm trộm cắp. 

Khi họ muốn tu đạo, họ phải trừ bỏ tâm trộm cắp. 

“Đó gọi là lời dạy rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ ba của các Đức Phật Như 

Lai Thế tôn trong đời trước.” 

 Kinh văn: 

Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng 

như rót nước vào bình thủng, mà mong cho đầy. Dù trải qua nhiều kiếp 

số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. 

Giảng giải: 

Cho nên A-nan, nếu không dứt trừ tâm trộm cắp mà tu thiền định, cũng như 

rót nước vào bình thủng, mà mong cho đầy. Dù quý vị cố gắng rót đầy nước 

vào một cái chén bị thủng dưới đáy, thì  

Dù trải qua nhiều kiếp số như vi trần, rốt cục vẫn không đầy được. 

 Kinh văn: 

Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. Khất thực có 

thừa, bố thí cho chúng sinh đói. Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái 

đại chúng. Nếu có người đánh mắng, xem như khen ngợi mình. Xem thân 

thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh. Nếu không 

đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, khiến 

cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, thì Như Lai ấn chứng người ấy chân thực 

được tam-muội. 

Nếu các tỷ-khưu, ngoài y bát ra, không tích trữ mảy may. 

Các vị tỷ-khưu chỉ có ba y, một bình bát, và toạ cụ. Họ không cần thêm thứ gì 

khác. Họ không tích lũy của cải. 

Khất thực có thừa, bố thí cho chúng sinh đói. 
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Họ ban tặng những vật phẩm thừa khi khất thực cho những người không có gì 

để ăn. 

Nơi hội lớn đông người, chắp tay lễ bái đại chúng. 

Các vị tỷ-khưu chắp tay cung kính vái chào mọi người trong hội chúng. Nếu 

có người đánh mắng, xem như khen ngợi mình. 

Xem lời chửi mắng cũng như là lời khen tặng. Họ không phản ứng với lời 

mắng nhiếc. 

Xem thân thịt máu xương của mình giống như thân của chúng sinh. 

Tâm của các vị không ôm ấp tâm niệm kiêu mạn và thân không phản ứng theo 

lối thể hiện sự kiêu ngạo và tự ái. Khi có người nào mắng nhiêc mình, quý vị 

nên xem như họ đang hát tặng mình. Nếu mình chẳng mắng ai mà họ mắng 

mình, thì hay nhất là quý vị đừng cần hiểu những gì họ đang nói. Những lới 

ấy đối với quý vị chẳng có nghĩa gì cả. Như thể họ nói một thứ tiếng gì đó mà 

mình chẳng hiểu, như tiếng Nhật, tiếng Anh, hay tiếng Hoa, nhờ đó mà quý vị 

chẳng hiểu gì cả. 

Khi có người thực sự mắng mình, quý vị hãy nghĩ rằng: “Ồ! Ông ta đang nói 

với tôi những điều tốt đẹp biết bao!” Hãy nhìn ngược lại. Nếu có người đánh 

mình, chỉ giả vờ như mình đụng vào tường. Giả như mình bất cẩn chạy va vào 

tường và để lại một cục u lớn trên đầu. 

 Nếu quý vị quay lại và đấm vào tường rồi nói, “Tại sao lại va vào tôi?” Quý 

vị chỉ kết thúc bằng bàn tay đau. Khi có người đánh quý vị, nếu mình xem đó 

như là va vào tường, thì mọi chuyện xem như kết thúc ngay ở đó. 

Hàng tỷ-khưu phát tâm bồ-đề chân chính, nên xả bỏ thân máu thịt của mình 

cho những chúng sinh khác nếu họ cần sự chia xẻ của mình. Có một lần Đức 

Phật Thích-ca Mâu-ni đang trong lúc tu hành nhân địa, ngài thấy một con cọp 

đói, ngài hiến thân mình cho cọp đói ăn. Cọp là loài thú dữ nhất trên đời, thế 

nên Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong lúc đang tu hành nhân địa, ngài đã từ bỏ 

thân mạng mình, thí cho cọp đói. 

Nếu không đem lời dạy bất liễu nghĩa của Như Lai làm chỗ tỏ ngộ của mình, 

khiến cho kẻ sơ học khỏi bị lầm lạc, 

Hàng tỷ-khưu không rao giảng giáo lý Tiểu thừa theo cách như thể hiểu theo 

ý mình. Nói cách khác, nếu không nói đúng như lời Phật dạy, thì chính mình 

đã hiểu sai và làm mê mờ người mới học. Nếu các vị tỷ-khưu không rơi vào 

lỗi ấy, Như Lai ấn chứng người ấy chân thực được tam-muội. 
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Đức Phật sẽ ấn chứng cho những người như vậy. Họ chân thực chứng được 

tam-muội. 

Kinh văn: 

如我所說名為佛說。不如此說即波旬說 

Như ngã sở thuyết danh vi Phật thuyết. Bất như thử thuyết tức ba-tuần thuyết. 

Việt dịch 

Như lời Như Lai nói đây, tức là lời của chư Phật. Nếu không đúng như lời nói 

đó, tức  ma ba-tuần nói. 

Giảng giải: 

Đây là cách thức Đức Phật giảng pháp. Mọi lời giảng khác là của ma vương. 

---o0o--- 

DỨT TRỪ VỌNG NG 

Kinh văn: 

A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không còn 

sát đạo dâm, ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì 

tam-ma-đề không được thanh tịnh, sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mất 

chủng tử Như Lai. 

Giảng giải: 

A-nan, chúng sinh trong thế giới lục đạo như thế, tuy thân tâm không còn sát 

đạo dâm, 

Thân không phạm vào việc sát hại, trộm cắp, dâm dục. Trong tâm cũng không 

có niệm tưởng sát hại, trộm cắp, dâm dục. 

ba hạnh đều đã viên mãn, nếu mắc phải đại vọng ngữ, thì tam-ma-đề không 

được thanh tịnh, 

Đây có nghĩa là một thói quen, tập khí của họ; luôn luôn nói lời đại vọng ngữ. 

Do vậy, họ không được thanh tịnh. Họ sẽ thành giống ma ái kiến, và làm mất 

chủng tử Như Lai. 
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Họ sẽ trở thành ma ái, hoặc ma tà kiến. Tại sao họ làm mất chủng tử Như Lai? 

Vì họ nói quá sai sự thật. 

 Kinh văn: 

Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. Hoặc để mong 

cầu thế gian tôn trọng tột bậc, bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả 

Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, được đạo A-la-hán, Bích-chi 

Phật thừa, hay các quả vị bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa. 

Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 

Giảng giải: 

Họ nói nối kiểu nào? Bỏ sang một bên những lời nói dối bình thường. 

Chưa được gọi là đã được, chưa chứng nói rằng đã chứng. 

Họ chưa chứng đạo. Căn bản là, họ chẳng hiểu chút nào về tu đạo. Họ không 

biết cách niệm Phật. Họ không biết cách giữ giới, họ không biết cách ngồi 

thiền. 

 Họ làm như họ đã hiểu, nhưng họ chẳng hiểu gì cả. 

Họ nghe người khác giảng giải thích vài đạo lý, và họ liền ngắt lời: “Tôi hiểu 

rồi. Tôi đã biết điều ấy từ lâu.” Hoặc họ nói: “Nầy! Tôi đã chứng đạo. Tôi là 

người giác ngộ. Tôi là Phật.” 

 Chưa chứng nói rằng đã chứng. 

Họ chưa đạt được quả vị thứ nhất của A-la-hán, ít nhiều gì họ phải hiểu các 

quả vị đó, nhưng họ bảo, “Các ông có biết tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” 

Hoặc nói, “Tôi là Phật.” Hoặc nói, “Tôi là Bồ-tát.” Tại sao họ nói những điều 

nầy? 

Hoặc để mong cầu thế gian tôn trọng tột bậc, 

Đó như là gần đây có người nói với một vị đệ tử của tôi rằng: “Ông theo tông 

phái nào? Chúng ta nên theo phẩm trật, tôi sẽ là thủ lĩnh. Tôi là người sáng 

lập Phật giáo Mỹ quốc. Tôi là sơ tổ của Phật giáo Mỹ quốc.” Đó là “mong cầu 

thế gian tôn trọng tột bậc.” 

 Họ Bảo người khác rằng: Nay tôi đã đắc quả Tu-đà-hoàn quả Tư-đà-hàm, 

quả A-na-hàm, được đạo A-la-hán. 
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Họ bắt đầu nói quanh là họ đã chứng sơ quả A-la-hán. Nhưng rồi mức độ đó 

không đủ cao quý, nên họ nói, “Ồ!, tôi vừa chứng quý vị thứ hai của A-la-

hán.” Và một giây sau, họ lại tuyên bố họ đã chứng đến quả vị thứ tư. Tuy 

vậy, quả vị thứ tư cũng chỉ là A-la-hán, không phải là quả vị cao nhất, thế nên 

họ chưa hài lòng. Họ tuyên bố mình đạt đến Bích-chi Phật thừa, hay các quả 

vị bồ-tát trong Thập địa hay trước Thập địa. 

Họ bắt đầu nói với mọi người rằng họ là Bích chi Phật, hoặc họ tuyên bố rằng 

mình đã đến một giai vị của Bồ-tát hạnh, hoặc thậm chí cả đến Thập địa. Tại 

sao những người như vậy tuyên bố rằng mình là A-la-hán, Bích chi Phật, và 

Bồ-tát? Chung quy là họ đang dối gạt mọi người và họ nói  lời đại vọng ngữ 

để khiến mọi người tin vào họ. Nếu không có ai tin họ, họ sẽ không có lợi 

dưỡng. Ngay khi mọi người đã tin, của cải liền chảy về. Thế nên ý định của 

họ là Mong được mọi người lễ bái, tham được cúng dường. 

Họ không sợ bị đoạ vào địa ngục rút lưỡi. Nếu là người nói dối, sau khi chết, 

họ liền bị rơi vào địa ngục nầy, nơi đó có những lưỡi câu bằng sắt móc vào 

trong lưỡi họ rồi kéo ra, rồi có một lưỡi gươm cắt đứt lưỡi. Đó là quả báo của 

tội nói dối. Thế mà vẫn có người dám làm chuyện đó. Thậm chí chúng ta 

không dám nhìn qua cảnh giới nầy. Hãy lấy chuyện bị câm làm ví dụ. Tại sao 

bị câm? Vì họ phải chịu quả báo nói dối quá mức (cường điệu). Họ được làm 

người, nhưng không nói được “Hãy xem bây giờ anh nói dối được chừng 

nào.” Đó là thông điệp. 

Tại sao họ không nói được? Do họ đã bị cắt lưỡi. Dù họ có lưỡi, nhưng bản 

tính của nó đã bị mất, nên lưỡi ấy không có thực tính. Tại sao người ta bị mù? 

Là vì họ xem thường người khác. Họ luôn luôn xem chính mình là tốt hơn 

mọi người khác. Họ xem mình là thông minh hơn và lanh lẹ hơn trong mọi 

cách, thế nên đời nầy họ không thấy được mọi người. Bây giờ họ phải tự hỏi 

chính mình có thực sự tốt hơn mọi người khác nữa không? Người điếc là do 

bị quả báo nghe lén các cuộc bàn luận. Họ thường đặt tai vào lỗ khóa để nghe 

điều gì đang bàn bạc. Những gián điệp đời nay với vô số cách thức để nghe 

trộm người khác, để đánh cắp những bàn luận riêng tư, có thể sẽ chịu cùng 

quả báo như vậy và sẽ bị điếc trong một lúc nào đó ở tương lai. 

Tuy nhiên, khi quý vị đã biết được đạo lý, quý vị sẽ từ bỏ việc nói dối, mình 

sẽ không bị câm. Nếu quý vị không nghe lén người khác bàn luận, quý vị sẽ 

không bị điếc. Bị câm, bị gù lưng, và bị mù đều là quả báo do báng bổ Tam 

bảo. 

Kinh văn: 

Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. Như người dùng 

dao chặt cây đa-la. Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn 
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chánh tri kiến, chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được pháp 

tam-muội. 

Giảng giải: 

Những kẻ nhất-điên-ca ấy tự tiêu diệt chủng tử Phật. 

Những người nói lời đại vọng ngữ, chưa chứng nói mình đã chứng, chưa được 

nói mình đã được, và chưa hiểu nói mình đã hiểu–những người như vậy gọi là 

nhất-xiển-đề, có nghĩa là ‘người đoạn thiện căn.’ Nếu quý vị cắt đứt thiện căn 

mình, có nghĩa là các căn xấu ác sẽ chất chồng. Những người nói lời đại vọng 

ngữ và dối gạt người khác trên thế gian sẽ huỷ họai chủng tử Phật trong chính 

họ 

Như người dùng dao chặt cây đa-la. 

Cây đa-la, trồng ở Ấn Độ, mọc ở vùng đất cao, nhưng nếu chặt đứt ngọn thì 

nó không mọc được nữa. Những người đoạn trừ chủng tử Phật tương tự như 

chặt đứt ngọn cây đa-la, sẽ không bao giờ chủng tử Phật có lại được nữa. 

Phật ấn ký người ấy mất hẳn thiện căn, không còn chánh tri kiến. 

Thọ ký của Đức Phật về hạng người nầy là họ huỷ hoại thiện căn và trở thành 

bị tước mất mọi điều hay biết hoặc tri kiến. 

 Chìm đắm trong ba bể khổ, không thành tựu được pháp tam-muội. 

Ba biển khổ nói ở đây là: 

1. Khổ đao kiếm (Kiếm đồ): chỉ cho địa ngục đao sơn. 

2. Khổ máu huyết (Huyết đồ): Chỉ cho địa ngục máu huyết, nơi toàn thân 

người bị hành cho chảy máu thường xuyên. 

3. Khổ nạn lửa (Hoả đồ): chỉ cho địa ngục hoả thiêu. 

Những người nầy sẽ bị đoạ vào ba địa ngục khủng khiếp nầy. 

Kinh văn: 

Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bồ-tát hãy ứng thân sinh 

trong đời mạt pháp, hiện ra nhiều hình tướng khác nhau để độ những 

chúng sinh còn trong vòng luân hồi. 

Giảng giải: 
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Sau khi Như Lai diệt độ, dạy hàng A-la-hán và Bồ-tát hãy ứng thân sinh trong 

đời mạt pháp. 

Các vị nên dùng báo thân và hóa thân sinh ra nơi thế gian nầy, nơi có nhiều 

khổ nạn. Trong thời mạt pháp, các vị phải dùng nhiều thân tướng, hiện ra 

trong vô số cảnh giới–có thể là loài người, có thể là súc sinh, hoặc có thể là 

trong một cách thức nào đó. Họ sẽ tuỳ thuận chúng sinh để độ những chúng 

sinh còn trong vòng luân hồi. 

Họ sẽ cứu độ rộng rãi các chúng sinh. Các vị Bồ-tát sẽ trở lại tho thân súc 

sinh. Quý vị đừng nghĩ rằng nói như vậy là không cung kính, vì các ngài thực 

sự làm điều đó. Trong các hạnh Bồ-tát, các ngài sẽ đến để hóa độ hàng súc 

sinh, như khi Đức Phật Thích-ca Mâu-ni trong đời quá khứ đã làm thân Lộc 

vương để cứu độ đàn nai. 

Kinh văn: 

Hoặc làm sa-môn, cư sĩ bạch y, vua chúa, quan lại, đồng nam đồng nữ. 

Như vậy cho đến làm dâm nữ, làm người quả phụ, người gian dối, trộm 

cắp, người hàng thịt, kẻ buôn bán. Để cùng với họ đồng sự, xưng tán 

Phật thừa, khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa, 

Giảng giải: 

Các vị Bồ-tát và A-la-hán nầy dùng hóa thân mình để thành các vị sa-môn, là 

người đã xuất gia, hoặc đã thọ giới cụ túc, hoặc thọ giới sa-di. Hoặc các vị 

hóa thành 

cư sĩ bạch y. Cư sĩ không sống đời từ bỏ gia đình, và ở Ấn Độ họ được gọi là 

‘hàng bạch y.’ Họ hộ trì tam bảo. Đây là do vì hàng xuất gia 

Không cày cuốc, nhưng vẫn phải ăn 

Không dệt vải, nhưng vẫn phải mặc. 

 Thế nên cần phải có hàng cư sĩ tại gia cúng dường, 

Hoặc có vị Bồ-tát hóa thành vua chúa trong cõi người, hoặc là quan lại, Hoặc 

các ngài hóa thành đồng nam đồng nữ. Như vậy cho đến làm dâm nữ, làm 

người quả phụ. Thậm chí các ngài có thể hóa thành người gian dối, trộm cắp, 

người hàng thịt, kẻ buôn bán. 

Ngay cả họ có thể hóa ra kẻ trộm đạo, kể đồ tể, hoặc giới buôn bán những thứ 

như ma tuý. Các vị Bồ-tát và A-la-hán cùng với họ đồng sự, 
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Tại sao các ngài lại hóa thành các hạng người như vậy? Là vì các ngài muốn 

chuyển hóa những hạng người nầy. Để làm được việc đó, các ngài phải dùng 

Tứ nhiếp pháp. 

1. Bố thí 

2. Ái ngữ 

3. Lợi hành 

4. Đồng sự. 

Trước hết các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng bố thí. Có ba dạng bố thí: 

1. Tài thí 

2. Pháp thí 

3. Vô uý thí. 

Nếu mình có tiền, thì cho tiền. Nếu biết giáo pháp, thì giảng pháp cho họ 

nghe. Nếu có người sợ hãi, bối rối, thì mình an ủi và giúp đỡ cho họ, qua đó 

khiến cho họ hết sợ, đó là bố thí sự không sợ hãi. Nhưng để thực hiện những 

phương pháp nầy, mình phải không được tham cầu và mong được đáp trả. 

Quý vị không nên suy nghĩ, “ A! Nay mình bố thí theo cách nầy, trong tương 

lai mình sẽ được nhiều điều tốt đẹp.” Hãy làm và quên đi. Hãy buông bỏ. Thế 

mới gọi là “Tam luân thể không.”  

Ba phương diện đó là: người bố thí, vật phẩm đem bố thí và người nhận. Quý 

vị nên thực hành việc bố thí với phong thái đó là một việc mình nên làm, hơn 

là việc tích luỹ các thứ công đức. 

Bố thí pháp cũng như vậy. Khi quý vị giảng pháp cho người nghe, quý vị 

đừng nên nghĩ rằng, “Công đức giảng pháp của tôi lớn vô cùng, quý vị nên 

cúng dường cho tôi.” 

 Bố thí sự không sợ hãi cũng như vậy. Khi bố thí, quý vị không nên tính toán 

có bao nhiều lợi lạc mà mình có được từ việc ấy. Cũng không nên có ý định 

bố thí khi thấy rằng sẽ có sự lợi lạc cho mình, trong khi đó, từ chối việc bố thí 

khi thấy mình chẳng được lợi lạc. 

Thứ hai là nhiếp phục họ bằng ái ngữ. Chẳng hạn,, Đức Phật nói với A-nan, 

“Thiện tai! Thiện tai!” Và bằng cách đó,, các vị Bồ-tát khen ngợi các chúng 

sinh, nói rằng, “Con thực là một chú bé ngoan. Con thật là thông minh. Con 

rất có thiện căn.” 
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Thứ ba, các ngài nhiếp phục chúng sinh bằng lợi hành, có nghĩa là làm mọi 

việc để giúp ích cho người khác. 

Thứ tư, các ngài nhiếp phục chúng sinh qua việc đồng sự. Có nghĩa là bất cứ 

họ làm việc gì, các ngài cũng làm với họ. Có khi Bồ-tát muốn cứu độ một cô 

gái điếm vốn có thiện căn đã đến lúc chín muồi, như con gái của Ma-đăng-già 

đề cập trong kinh nầy là một ví dụ. 

Con gái của Ma-đăng-già là gái điếm, nhưng thời của cô đã đúng lúc, khi A-

nan trở về Kỳ-viên tịnh xá, cô đi theo. Ngay sau khi nghe Đức Phật giảng 

pháp, cô ta chứng quả vị thứ ba của hàng A-la-hán. Sau cùng cô ta chứng quả 

thứ tư A-la-hán. Và cô ta là cô gái điếm đầu tiên chứng quả. 

Thế nên để cứu độ các cô gái điếm, các vị Bồ-tát có thể hóa thân thành gái 

điếm, vì nếu họ tham dự vào cùng nghề nghiệp và thân thiện, những gì họ nói 

đều được tin tưởng bởi những người mà các ngài muốn cứu độ. Chẳng hạn,, 

một sinh viên đại học có thể nói rằng, “Tôi tin Phật pháp, thật là vi diệu. Tôi 

sẽ tham cứu kinh nầy, kinh nầy ngay bây giờ.” Vị sinh viên kia sẽ nói: “Tôi 

cũng muốn đi. Tôi cũng muốn tìm hiểu kinh ấy.” Thế là họ cùng nhau đi 

nghiên cứu Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Đó cũng như vậy. 

Do vậy quý vị sẽ không thể nào hiểu được ai là Bồ-tát, ai là A-la-hán. Nhưng 

nếu quý vị là một trong các vị đó, thì đừng nói cho ai biết.  Quý vị đừng có đi 

quanh rồi rao lên rằng, “Tôi là Bồ-tát. Các ông nên lắng nghe những gì tôi 

nói.” Tại sao quý vị không được làm như vậy? Vì Đức Phật cấm không được 

làm điều đó. Thế nên các vị Bồ-tát và A-la-hán cùng làm những việc như mọi 

người dang làm, nhưng khi làm việc đó, thì các ngài xưng tán Phật thừa, 

khiến cho thân tâm họ nhập vào tam-ma-địa. 

Họ có thể đắm mình vào trong cùng một công việc với người khác, nhưng để 

giảng nói Phật pháp vào mọi lúc thích hợp. “Phật pháp rất hay! Không có gì 

sánh bằng.” Và với cách nầy, họ sẽ khiến cho người nghe bị lôi cuốn, như thể 

họ đang ăn một cây kẹo. 

Điều đó nhắc tôi nhớ một câu chuyện trong Ngữ lục. Thời xưa ở Trung Hoa, 

vào đời Đường có một vị tăng pháp danh là Đỗ Thuận. Ngài thường  giảng 

kinh và thuyết pháp, và ngài còn dạy tham thiền. Có khi ngài lại dạy mọi 

người niệm Phật. Ngài dùng mọi phương pháp để giáo hóa mọi người. Ngài 

có một đệ tử đã xuất gia theo học với ngài hơn 10 năm. Thường  ngày, chú đệ 

tử rất để tâm đến công hạnh của thầy mình. Chú cố gắng hiểu xem thầy mình 

là ai, có nghĩa là, thầy là Bồ-tát, là A-la-hán, hay có khi là Phật? Cuối cùng, 

sau 10 năm, chú đi đến kết luận rằng thầy mình, Pháp sư Đỗ Thuận, là một 

người bình thường, chẳng có điều gì khác lạ nơi thầy mình cả. Thầy ăn cũng 

như mọi người khác ăn. Thầy mặc cũng như mọi người đều mặc. Thầy ngủ 
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cũng như mọi người ngủ. Thầy không có điều gì khác hơn mọi người. Thế 

nên chú đệ tử dứt khóat thầy mình không phải là Phật hay là Bồ-tát hay là A-

la-hán. Do vậy, nên chú đến bên thầy vái tạ, xin rời khỏi thầy. 

Ý định của chú là gì? 

Chú định lên núi Ngũ Đài Sơn để đảnh lễ Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi. 

Chú có ý định tìm cầu trí huệ nơi Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng được 

giác ngộ. Chú thưa: 

“Bạch thầy, con đã ở với thầy hơn 10 năm, và con chẳng thấy mình học được 

điều gì. Con không hiểu điều gì cả, con thật là ngu đần, và con quyết định đi 

lễ bái Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi với hy vọng rằng con sẽ có được trí huệ.” 

“Được rồi!” Thầy nói, “Con muốn triều bái Ngũ Đài Sơn, thì hãy đi. Thầy có 

hai phong thư, trên đường đi nhờ con trao giúp. Một cái trao cho cô Thanh 

Lương và một trao cho Trư Lão Mẫu.” 

Khi chú đệ tử đến nơi địa chỉ được ghi trên phong bì là Cô Thanh Lương, cô 

ta đã trở thành một cô gái điếm. Chú đệ tử quá đỗi ngạc nhiên, “Cớ gì mà thầy 

mình viết thư cho một cô gái điếm?” Chú tự hỏi, “Hay cô ta là người yêu của 

thầy, và thầy nhờ mình làm người môi giới?” 

Nhưng chú trao thư, rồi nói, “Thầy tôi, Đỗ Thuận, có gửi thư cho cô.” 

Cô Thanh Lương nhận thư đọc rồi ngồi xuống, nói, “Tốt! Ông ấy đi. Ta cũng 

sẽ đi.” 

Rồi cô chết ngay trên chỗ ngồi. Cô ta đã nhập niết-bàn. Chú đệ tử thấy toàn 

bộ sự kiện quá lạ, và chú cầm bức thư lên đọc. Chú mới biết Cô Thanh Lương 

thực ra là Bồ-tát Quán Thế Âm, vì lá thư viết rằng, “Quán Thế Âm, tôi đã 

xong việc ở đây và sẽ ra đi. Ngài nên đi với tôi.” 

Chú đệ tử thở dài tiếc nuối, “Nếu mình biết đó là Bồ-tát Quán Thế Âm, mình 

sẽ quỳ xuống trước ngài, ta sẽ không đứng dậy cho đến khi ngài nhập niết-

bàn, thế là ta có thể có được trí huệ giác ngộ. Sẽ hay biết bao. Nhưng  nay ta 

đã bỏ mất cơ hội.” 

Điều ấy thật đúng với ý nghĩa của câu: 

Trước mặt ngài 

Vẫn không nhận ra ngài là Quán Thế Âm 
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Chú ta cầm phong thư kia và nhắm hướng chỗ ở của Trư Lão Mẫu mà đến 

Nhưng khi chú đến địa chỉ trong thư, không ai biết về người nầy. Nhưng khi 

chú đi ngang qua một chuồng heo, một con lợn nái già hỏi chú. “Chú tìm Trư 

Lão Mẫu có việc gì?” 

Chú đệ tử ngạc nhiên và không biết mình đang gặp thứ quái vật nào. Chú vội 

vàng trả lời. “Thầy tôi bảo tôi trao một bức thư cho Trư Lão Mẫu.” 

Con lợn nái già nói, “Ồ! Tốt. Ta là Trư Lão Mẫu đây. Chú có thể đưa thư cho 

ta.” 

Con lợn nái già nhận thư và xem. Thật khó hiểu ralàm sao bà ta có thể biết 

được trong thư nói gì. Tuy nhiên, khi xem xong, bà ta ngồi xuống và nói, “Ồ!, 

Việc của ông ấy đã xong. Ta cũng sẽ đi.” Và bà ta chết. 

Khi chú đệ tử xem thư, biết bà ta chính là hóa thân của Bồ-tát Phổ Hiền. “Có 

lẽ nào Bồ-tát Phổ Hiền đúng thực là con heo kia?” Chú vẫn còn vướng mắc 

những nối nghi ngờ. Chú chẳng quan tâm đến công việc gì mà thầy chú đã 

làm xong như lời trong thư. 

Chú lên núi Ngũ Đài Sơn. Ở đó, chú gặp một lão tăng rất già, ông ta hỏi chú, 

“Chú đến đây làm gì?” 

“Tôi đến để lễ bái Bồ-tát Đại trí Văn-thù-sư-lợi và mong được trí huệ giác 

ngộ.” 

“Cái chú nầy!” Lão tăng nói, “Chú lên đây để lễ bái Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi, 

nhưng lễ bái thầy chú còn tốt hơn gấp ngàn lần.” 

Chú đệ tử hói, “Tại sao?” 

 “Thầy chú, Hoà thượng Đỗ Thuận, chính là Đức Phật A-di-đà tái thế. Ngài 

thị hiện ở cõi nhân gian để giáo hóa chúng sinh. Chú đã là đệ tử của ngài hơn 

10 năm. Sao chú không nhận ra được điều đó?  ” 

“Ồ! Thầy tôi là Đức Phật A-di-đà!” Chú đệ tử nói, “Trông thầy chẳng giống 

Đức Phật tí nào!” 

Khi chú nhìn lại, lão tăng đã biến mất. 

Rồi chú thấy một bức thư ngắn bảo rằng: “Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi bảo chú hãy 

quay trở về tức khắc với thầy mình là Hoà thượng Đỗ Thuận, ngài chính là 

Đức Phật A-di-đà.” 
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Sau cùng, chú đệ tử tin vào điều đó. Chú đã gặp được Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi 

bằng xương thịt, và ngài bảo chú hãy quay trở về với thầy mình. 

Chú vội vã quay trở lại, Hoà thượng Đỗ Thuận đã viên tịch hôm qua. Một lần 

nữa, chú bỏ mất cơ hội. Chú đã là đệ tử của Đức Phật A-di-đà hằng 10 năm 

mà không nhận biết điều ấy. 

Chủ bỏ mất những điều trong tầm tay để tìm kiếm những gì quá xa xôi, chỉ 

tìm thấy được một điều là nên quay trở về với thầy mình. Bây giờ còn ai để 

gặp nữa? 

Kinh văn: 

Rốt ráo không tự bảo mình thật là Bồ-tát, là A-la-hán. Khinh xuất nói với 

người chưa học, tiết lậu mật nhân của Phật. 

Giảng giải: 

Họ có thể là Bồ-tát, là A-la-hán, là chư Phật đã thị hiện nơi thế gian nầy. 

Nhưng dù chính đó là Đức Phật Thích-ca Mâu-ni hay Đức Phật A-di-đà, Đức 

Phật Dược sư Tiêu tai Diên thọ, hay Đức Phật Bảo Sanh, Đức Phật Thành 

Tựu, hoặc là các Đức Phật, Bồ-tát, A-la-hán nào khác, họ cũng không bao giờ 

nói “Ta thực sự là Bồ-tát. Đúng thực như vậy, các ông nên tin vào tôi. Tôi 

thực sự là một vị Bồ-tát.” Không thể nói như vậy. Nếu họ tự xưng mình thật 

là Bồ-tát, là A-la-hán. “Các ông có nhận ra tôi là ai không? Tôi là A-la-hán.” 

Thì quý vị sẽ biết ngay họ là thành viên quyến thuộc của ma vương. Nếu có 

người khen ngợi quý vị bằng cách nói rằng quý vị là Bồ-tát, là A-la-hán, thì 

quý vị đừng thừa nhận điều ấy cho dù quý vị đúng thực là như vậy. Quý vị 

đừng nên 

 Khinh xuất nói với người chưa học, tiết lậu mật nhân của Phật. 

Quý vị không nên tiết lộ mật nhân của chư Phật. Quý vị không chỉ khinh suất 

tiết lộ gốc tích của mình. Thế khi nào là có thể thừa nhận được? Quý vị chỉ có 

thể tiết lộ khi mình sắp chết. Đừng tiết lộ trước khi mình ra đi. 

Khi tiết lộ, thì đừng nên lưu lại. 

Khi còn ở lại, đừng nên tiết lộ. 

Ngay khi quý vị tiết lộ tông tích mình, chẳng hạn, mình là hóa thân của Bồ-tát 

đó, thì quý vị phải lìa bỏ sự hiện hữu đời này ngay tức thì. Miễn khi lời nói 

chưa phát ra, thì quý vị có thể lưu lại cõi đời, nhưng khi đã nói ra rồi, thì quý 

vị sẽ gặp rắc rối đầy mình nếu không chịu rời xa. 
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Kinh văn: 

Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao những 

người ấy lừa gạt chúng sinh, thành tội đại vọng ngữ. 

Giảng giải: 

Chỉ trừ khi đến lúc lâm chung, âm thầm có lời di chúc. Tại sao những người 

ấy lừa gạt chúng sinh, Nếu quý vị là một bậc thánh, thì lúc đến cuối đời, quý 

vị có thể nói với mọi người điều ấy. Nhưng từ đây đến lúc đó, quý vị không 

thể nói cho ai biết cả. Đến lúc đó, quý vị có thể tiết lộ cho những người gần 

gũi nhất của mình, có thể là một hai vị đệ tử nhập thất của mình. 

Những người làm những việc ngược lại, chỉ dối gạt và làm mê mờ chúng sinh 

bằng cách tạo nên tội đại vọng ngữ. 

Nếu quý vị chưa đắc đạo, mà nói rằng mình đã được, nếu quý vị chưa chứng 

quả, mà nói rằng mình đã chứng, đó là quý vị đã nói lời đại vọng ngữ. 

Vào đời Thanh ở Trung Hoa, có vị cao tăng là Pháp sư Ấn Quang. Ngài là 

người Giang Tây. 

Sau khi xuất gia, ngài chiêm bái Phổ-đà Sơn, đạo tràng của Bồ-tát Quán Thế 

Âm. Ngài nhập thất ở núi đó. Ngài tự ẩn mình trong một căn phòng nhỏ và 

đọc Đại tạng kinh. Nếu ngày nào cũng đọc, phải cần đến ba năm mới đọc hết 

Tạng nầy. Ngài đã đọc đi đọc lại nhiều lần Tạng kinh nầy suốt 18 năm. Suốt 

những năm đó, ngài không xuống núi. Cuối cùng, một nhóm Phật tử ở 

Thượng Hải thỉnh ngài giảng kinh A-di-đà. Ngài đồng ý, nhưng chẳng có 

nhiều người đến nghe kinh, có lẽ do họ không hiểu được phương ngữ Thượng 

hải của ngài. Nhưng trong số đó có một cô học sinh trung học từ Thượng Hải 

có một giấc mơ bảo cô hãy đến nghe giảng kinh. Trong mộng báo rằng, “Cô 

nên đến đạo tràng cư sĩ đó..., để nghe kinh A-di-đà do Bồ-tát Đại Thế Chí 

giảng.” 

Hôm sau, cô học sinh đọc báo thấy có đăng tin Pháp sư Ấn Quang đang giảng 

Kinh A-di-đà tại đạo tràng đó. Cô tự hỏi: 

“Tại sao trong giấc mơ báo rằng Pháp sư Ấn Quang là Bồ-tát Đại Thế Chí? 

Đêm đó, cô tham dự pháp hội, sau khi mọi người ra về hết, cô kể lại giấc mơ 

của mình cho Pháp sư Ấn Quang nghe. Khi cô ta kết luận rằng ngài chính là 

Bồ-tát Đại Thế Chí, Pháp sư Ấn Quang không hài lòng, nhắc nhở cô, “Cô 

không được đem nói cho mọi người chuyện vô nghĩa nầy!” Thế nên cô không 

kể cho ai nghe chuyện giấc mơ. Nhưng cô xin quy y với Pháp sư Ấn Quang. 
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Ba năm sau, Pháp sư Ấn Quang nhập diệt, chỉ đến lúc đó cô mới kể về giấc 

mơ của mình. Mọi người đều bực tức vì cô đã không nói chuyện nầy sớm 

hơn, để họ có thể thỉnh pháp được nhiều hơm ở Pháp sư. Nhưng cô cho họ 

biết rằng chính Pháp sư đã cấm không cho cô được tiết lộ. Từ sự kiện nầy, rõ 

ràng Pháp sư Ấn Quang là hóa thân của Bồ-tát Đại Thế Chí. Khi làm lễ trà tỳ, 

có rất nhiều xá-lợi (śarira) 

Thế nên, khi sắp mạng chung, một số tung tích mới được tiết lộ. Tuy vậy, 

cũng không được nói một cách khoa trương về chuyện nầy. Như trong trường 

hợp trên, có thể là trong giấc mơ, có một ít chỉ dẫn được đưa ra. Nhưng quý vị 

không nên nói lộ liễu như, “Tôi là Bồ-tát Đại Thế Chí.” Đó là cách thức 

không nên làm. 

 Người thời nay thường đi quanh tự tuyên bố rằng mình là Phật. Điều nầy trái 

ngược hoàn toàn với giáo lý trong Kinh Thủ-lăng-nghiêm. Tất nhiên mọi 

người đều là Phật, nhưng quý vị phải tu mới thành Phật. Nếu quý vị không tu, 

quý vị chẳng khác gì hơn một con ngựa, con bò, con heo, con cừu, con gà. 

Quý vị hầu như sẽ trở thành quỷ đói, hay đoạ trong địa ngục; chẳng có gì chắc 

chắn. 

Kinh văn: 

Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng 

ngữ. Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các Đức 

Phật Thế Tôn Như Lai trong đời trước. 

Giảng giải: 

 “A-nan, ông có nghe điều nầy không? Ông dạy người đời tu tam-ma-địa, 

sau rốt phải đoạn trừ nói lời đại vọng ngữ. 

“Đây có nghĩa là mọi lời nói phóng đại khoa trương. Dù vì thiện ý, cũng đừng 

nói, “Tôi đã giác ngộ.” Hoặc là “Tôi đã chứng quả,” hoặc là “Tôi là Bồ-tát.” 

Hoặc là “Tôi là A-la-hán.” Điều đó quá rẻ tiền. 

Đó là lời dạy bảo rõ ràng thanh tịnh, quyết định thứ tư của các Đức Phật Thế 

Tôn Như Lai trong đời trước. 

Đừng dạy mọi người nói dối và tuyên bố khoa trương. Lời dạy nầy là của chư 

Phật trong hiện đời và chư Phật trong quá khứ. 

Kinh văn: 
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Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ, như khắc phân 

người làm hình cây chiên đàn, mà muốn được hương thơm. Thật không 

có chuyện đó. 

Giảng giải: 

Như Lai sẽ đưa ra ví dụ, Thế nên A-nan, nếu không đoạn trừ lời đại vọng ngữ, 

như khắc phân người làm hình cây chiên đàn, mà muốn được hương thơm. 

Những người muốn được trở nên thanh tịnh mà không dứt trừ lời đại vọng 

ngữ thì cũng giống như người cố gắng tìm cách khắc hình cây chiên đàn 

hương từ phân người. Thật không có chuyện đó. 

Anh ta sẽ không bao giờ khiến cho phân người có được mùi hương thơm như 

cây chiên đàn. Điều nầy có nghĩa là nếu quý vị nói lời đại vọng ngữ, giống 

như là quý vị có mùi rất thối. Nếu quý vị tu tập thiền định, nỗ lực thành Phật, 

mà vẫn tiếp tục nói dối, thì quý vị cũng giống như một cục phân. Vì người nói 

dối mà mong thành Phật thì cũng giống như cố gắng làm cho cục phân trở nên 

có mùi thơm của tượng Phật. Điều ấy không hợp lý. 

Kinh văn: 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm đạo tràng. Trong các hành 

xử từ bốn uy nghi, còn không được hư dối. Làm sao có kẻ tự xưng là đã 

được pháp thượng nhân? 

Giảng giải: 

Như Lai dạy hàng tỷ-khưu, lấy trực tâm làm đạo tràng. 

Tỷ-khưu đề cập ở đây gồm cả tứ chúng. Đến đây, quý vị không thể nói rằng, 

“Tôi là cư sĩ, thế nên Đức Phật không nói đến tôi.” 

Quý vị phải ngay thẳng khi nói và nghĩ, Đừng có quanh co, đừng dối trá. 

Không có trực tâm cũng như cố gắng làm thành hương chiên đàn từ phẩn uế. 

Như Lai dạy họ phải nên Trong các hành xử từ bốn uy nghi, còn không được 

hư dối. 

Những oai nghi nầy đã được trình bày chi tiết từ trước. Mỗi tư thế đi đứng, 

nằm, ngồi đều có 250 oai nghi. Quý vị nên luôn luôn thực hành thật chân 

chính, thực sự tu tập trong đó. 

 Làm sao có kẻ tự xưng là đã được pháp thượng nhân? 
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Tại sao mình lại tự tuyên bố đã chứng được quả vị Bồ-tát hay A-la-hán? 

Không nên nói như vậy. Trước quý vị nghe giảng kinh, quý vị có thể vô tình 

nói lên điều ấy. Nhưng nay đã nghe giảng kinh rồi, quý vị biết là mình không 

còn được nói rằng mình đã chứng được đến quả vị nào. Nói như vậy là nói lời 

đại vọng ngữ. 

Quả báo của hành vi nầy là đoạ vào địa ngục Bạt thiệt. Trong đời sau, lưỡi 

quý vị sẽ bị móc bằng lưỡi câu sắt và kéo ra. Sau đó, quý vị sẽ không còn cơ 

hội để nói dối, vì trong tương lai, quý vị đã bị câm rồi. 

 Kinh văn: 

Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, tự chuốc lấy sự tru diệt. 

Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng càn! Nhân đã không thật, 

quả ắt quanh co. Cầu đạo bồ-đề của Phật, như người muốn cắn rốn, làm 

sao thành tựu được? 

Giảng giải: 

‘Ông có biết không?’ Có người nói, ‘Tôi là vua của nước nầy?’ 

Nói như vậy, Ví như người bần cùng, tự xưng là đế vương, tự chuốc lấy sự tru 

diệt. 

Vua sẽ bắt nhốt người ấy liền, và toàn bộ gia đình của người ấy cũng bị tội 

chết luôn. Toàn thể bạn bè và họ hàng cũng sẽ bị khép vào tội chết. Thế thì 

‘vua’ đi về đâu? Tuyên bố rằng mình đã chứng quả thánh khi mình chưa 

chứng cũng giống như người bần cùng kia tự nói rằng mình là vua. Anh ta sẽ 

bị tru diệt vì tội ấy. 

Và nếu mình không thể nào tuỳ tịện tự nói mình là vua trong phương diện thế 

gian, 

Huống gì là ngôi vị pháp vương, sao dám xưng càn! 

Sao lại dám xưng càn Phật vị? 

Nhân đã không thật, quả ắt quanh co. 

Trong nhân địa, khi quý vị đang tu đạo, nếu không tu hành chân chính, thì kết 

quả quý vị hưởng được trong tương lai sẽ cong vạy. Sẽ có rất nhiều khúc mắc. 

Quý vị sẽ không thể nào thành tựu quả vị một cách thẳng tắt. Nếu quý vị tu 

kiểu nầy, phỉa trải qua vô số đại kiếp, mà vẫn không thành tựu được. 

Cầu đạo bồ-đề của Phật, như người muốn cắn rốn, làm sao thành tựu được? 
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Nếu quý vị tự thực hành theo kiểu nầy–tiếp tục đắm mình trong nói dối và 

khoa trương mà tìm đạo bồ-đề của chư Phật, thì quý vị giống như người tìm 

cách cắn cái rốn của mình. 

Làm sao mà thành tựu được? 

Quý vị sẽ không bao giờ cắn cái rốn mình được, vì miệng mình không thể nào 

đến đó được. 

Kinh văn: 

Nếu hàng tỷ-khưu, tâm thẳng như dây đàn, hành xử mọi việc chân thật, 

nhập vào tam-ma-đề, ắt hẳn không có ma sự. Như Lai ấn chứng cho 

người nầy, thành tựu được vô thựơng trí giác của hàng Bồ-tát. 

 Giảng giải: 

Nếu hàng tỷ-khưu, và giới cư sĩ, tâm thẳng như dây đàn, hành xử mọi việc 

chân thật, nhập vào tam-ma-đề, ắt hẳn không có ma sự. 

Tâm quý vị nên thẳng như dây đàn, đừng cong queo, như thân cây đàn. Quý 

vị nên chân thật trong mọi vấn đề và đừng bao giờ nói dối. Nói dối là trường 

hợp của: 

Khởi đầu chỉ bằng một mảy lông 

Sẽ kết thúc bằng ngàn dặm trong tương lai. 

Nếu quý vị nói dối trong đời nầy, sẽ kéo sự thành tựu của quý vị lùi lại vài 

triệu đại kiếp trong đời sau. Hãy xem xét kỹ lưỡng và xem người nào đang bỏ 

mất điều đó. Nếu quý vị có thể trực tâm và chân thật, quý vị có thể nhập vào 

tam-ma-đề, và không có một ma sự chướng ngại nào sinh khởi. 

Như Lai ấn chứng cho người nầy, thành tựu được vô thựơng trí giác của hàng 

Bồ-tát. 

Ai đã có tâm chân thậy và ngay thẳng như dây đàn thì đều có thể trở thành 

Bồ-tát. Họ có thể thành tựu trí huệ vô thượng và tuệ giác của một vị Bồ-tát. 

 Kinh văn: 

Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. Nếu không phải 

như vậy, tức là lời ma ba-tuần nói. 

Giảng giải: 
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Như lời Như Lai nói đây, chính là lời chư Phật đã nói. 

Nếu quý vị giải thích giống như Như Lai đã giảng giải trong kinh nầy, đó 

chính là giáo pháp của chư Phật đã giảng nói. Nếu không phải như vậy, tức là 

lơì ma ba-tuần nói. 

Người nào không diễn bày giáo pháp nầy, mà còn tuyên bố những giáo lý 

nghịch với giáo pháp nầy, đó chính là lời của ma vương nói.” 

 Ba-tuần là chỉ cho Ma vương. 

Hết quyển 6 

(Bản tiếng Hán ) 

---o0o--- 
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